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By <l« voltooiinj; iiiiJtUT arjulci ••••n

iM^lumflt", inOri liarl<>lijkfii dank l«- -' ii

vn lA'v\»rvu <lri l.i'iilx4'lii' II«M>p-«»ch<K»l, wii<r iffwn

voIk"», vtNir all<>H, wat ik aan hen on aan hun <>nti< ;

Hct)ulili({il iM'n. lu il<< allori'i<rMt<- \>\i\utn uchu>r wunMh ik hk>r

wyicn rmroHHor Si-KYKH t<' li<<nl<>nkoii, ilii>n in^n ilnnk hclaa» nk't

niuvr buroiki'U knn. Allctt wat ik Ut lianki'ti ii<-i> aan tioni, aan

z\)n vrifndMcliap, luui z(jn vixirtii-fTrlOk oniUTwy»*, ilat «Ion Iwr-

ling tot inH|Ninniiig van alle kni<-lil<>n <iri'<*r, tiat nll«<« xa\ mU
onvürKxtriyk l)IUvi<n. Dal ik /(jn nia<l, zyn hul|i <<n r«l«'Uii liO

<U<n arWitI aan tlit pn»t'fs<:lirin t«'n tviH-iiinalo Ih-Ii m<N't«-ii out-

luTon, irt «'««n zwarn slay i-n wn bitl<T %

Immers -- dien arlwjd kon ik niet I" .

Itaru vixiiIxTi'itliiiK van iMli !<• Irm-n; Un-u ik •

vi\ hot «<i({(<nhjki- wi-rk lN<({inn<'ii iu<m'^i, cintvit*! I'i

aan de rnivci-sitoit fii aan /.(jn {•'oilingcn. Dat ik d<-rini<-(t>>^fn-

staande di< ni^J opp<«lnit?«'n taak aanK<'vat heb en j. t!.i.lii li. )..

die naar inljn U'ste weten te voliiMiivn - dal <l

({uwiH>t«t in, dank ik mht /<>ker in de eentte plant» .1.... <.,,

wy», (hit vo(ir mü een voldtH«nde i^ntiidsla); ia poweest, om hot

werk aan U< ilurven.

Maar, hix'wel ik dit tu danken heb aan xU» niel utMUMü ti«

WJUinleelell lefvS4>li. ik dank liet ! "

te riret'ht. ntx>j;>;elceri|e Kkkn. V'

diopgeViH'lde elkentelyklieid te Ix'I

b4<n<idwillii;e hulp. Wat ik luiii 1° \'

korte woordi'ii te /.iK-^'.-n. Van l" in<xht ik de <>i in-

lichtingen en vingerw\)/.ingen ontvangen, xonder ••• pzet

vaa hüt werk my niet motfolOk gewtH*t zou K^n. tiyxvir woia vor-



moodülijk niet, welk een groote zedelijke steun het voor mij

geweest is, te weten, dat ik bij onoverkomelijke moeielijkheden

mij tot U mocht wenden om voorlichting en dat Gij mij toe

hebt willen staan, te putten uit den schat van Uwe kennis.

Hooggeleerde Vogel, toen Gij in September van het vorige jaar

mij een deel van Uw tijd en Uw aandacht kondt geven, braken

er voor mij betere tijden aan. Jegens U, mijn hooggeachte Pro-

motor, ben ik met de grootste dankbaarheid vervuld. Nimmer
deed ik tevergeefs een beroep op U, wanneer ik Uw hulp noodig

had ; steeds vond ik U bereid, om met de grootste belangstel-

ling en hulpvaardigheid U om mijnentwille te verdiepen in kwes-

ties, die buiten het eigenlijk terrein van Uwen wetenschappe-

lijken arbeid lagen. Hoe heb ik bij vertalingen uit het Pali ge-

profiteerd van Uwe Sanskrit-kennis en hoe menige bizonderheid

kon ik aan mijn werk toevoegen, doordat ik het voorrecht had,

in U iemand te vinden, die de Indische wereld uit eigen aan-

schouwing kent. Maar bovenal, Gij waart „de vriend, die mij

mijn feilen toont". Voor Uwe kritiek, die in alle opzichten uan

mijn werk ten goede is gekomen, dank ik U van gansclier harte.

Zoo do tijdsomstandigheden mijne hoop van in Leiden voort

te mogen studeeren, niet verijdelen, zal ik mij gelukkig rekenen,

ook later raad en voorlichting van U te mogen ontvangen.

Neemt ook Gij mijn weigemeenden dank aan, Hooggeleerde

Heeren Verdam, Uhlenbeck, Kalpp en Blok. Inzonderheid U,

Hooggeleerde Veedam en U, Hooggeleerde Uhlenbeck, mag ik

als mijn leermeesters in engeren zin beschouwen, want van U
heb ik geleerd, wat taaistudie is. Wat ik voor mijn vorming

aan Uw onderwijs verschuldigd ben, behoud ik in dankbare her-

innering.

Aan Uw gewaardeerd onderwijs, Hooggeleerde Heeren KuVlff

en Blok, zal ik steeds met bizonder genoegen terugdenken.

Dat Professor Bussemaker mijn dank niet meer aanvaarden kan,

is mij een weemoedige gedachte. Zijn vriendelijke, humane, altijd

even welwillende persoonlijkheid zal ik niet licht vergeten, even-

min als zijn onderwijs, dat de taaibeoefenaars evenzeer vermocht

te boeien als de aanstaande historici.

Met groote erkentelijkheid maak ik hier melding van de welwil-

lendheid, waarmede de Heer T. van Ekp, Majoor der Genie O. I. L.,



vn

zUn to<'HU'mmin(; gaf tot «It.' !• -ra-

HhcIi*! opnaiiii'ii van <l«' nAu't», ; -n.

l>ü foUigrullcrii /,yn gi'mjin<'n in oiulniclii <1it i .••n

dool uit vaii wn noi; oituit^^fguVfii wi-rk. 1?. ;>in

dubbel op prU», dat ik dozo twuc ariNwldingon rood» in myo
book nKfclit opnt'inxn.

Nog hrung ik m(jii daiik aan ili' lK<an)bti>n dor Univoreituil»-

bibliothook t«) I^>i(ii<n, diu m^ in al ilio jaren iminur bon^iilvaaniic

van dionut wuron, waar ik hun hulp iH'hooMo.

Hiitr nu>K«'n nog ciikil" n. ;ijn

pnH'rfu'hrin iH'irfkking IicIjU-i; iig

van 1 n van l)c.staan<l> -««b

ik 'Il II <M<n viM'tniNit . ivi>

vun imliMion. U'at to uitvotTig In-npiuki-n uiuvnl wmili'n, uui in

o"n v<M<tn<»üt Kfpliuitrtt t<' kunnen wonk-n. hfb ik noiir «Ie ,Aan-

t<'<>k<<ninK<-n" verwi-zi'n. Ihuir vindt men teven?*, wal met don

lukttt vun dit IxH'k »lechtM in /.(jdelingHch vurbund Mtaat on toch

voor ile voUmligheid vennold m<H>.st worden. Do boitchr\jving dor

uitAluando plut4^>n vindt du lozer in Aant<H>kening 7.

Dat ik do vertaling vun hot A|tadana van MuhAi>ajA|iutl

(lotaml in dit IxM-k durf opnemen, dank ik lum ProfoHiuir Kek.v,

die zich bereid verkiiuinl«< ile vertalint; door te zien. Volm<«nilig

erkon ik, dat vele strofen «n; "or

my gewe»«.Ht zouden z^n zonil' ido

kennis kwam nil.i ook bier li' .^i.ul<'. Wat ik .mi. •'*-'

lingen van Professor Kkkn dank. heb ik in de \ i^r

(K.) iuuige«iuiil.

Wat de transM'riptie der Indische klanken l>otn«ft, heb ik ovor

bet algemeen 1»() geeit«H'rde >e|ir(jvi«n* of tekMell het daar go

volgde systeem lH>bou<len ; alle«>n waar dit verwarring 7j>u kun-

nen gi'ven, heb ik de tnuiHscriptie in overii'nst«<inmiiig gel»nu-ht

mot bol dtxir my gevolgde systtH'in. Zoo heb ik v. waar dit

tüokon den nasaal dor gutturale r\J vnorsteldi<, stiHHis vor\'aiigtM)

door >i ; m, den niijijohèlii viH>n<tollende, beb ik vervangen d«»r

*) hit lyii mri imiiio lU' tninlingon «itn ('ulUtojutn \ rn «on ilr l«||viHlen

uit ilo Miinumthapnraiil. Viiii drii itliiklihunl«ili)i«Af(n bvabuil f(-rn ««rtaliOK.



m; een geciteerd „samghati" of „sangharama" evenwel, zal

niemand in de war brengen, ook wanneer hij in den tekst steeds

,,sanghati" en „samgliarama" leest. Bij de lange vocalen echter

lieb ik doorgaans, wanneer de geciteerde tekst een acutus of

een perispomenon had, deze teekens vervangen door een horizon-

taal streepje («, t, ü).

Voor den lezer, die wel Sanskrit, maar geen Pali verstaat,

moge de mededeeling volstaan, dat de getransscribeerde letter-

teekens der Pali-teksten dezelfde klanken voorstellen als de over-

eenkomstige letterteekens van getransscribeerde Sanskrit-teksten.

Alleen voor e, o en ha verwijs ik naar de regels voorde uitspraak

op blz. 245. Ten behoeve van hen, die beter vertrouwd zijn met

den Sanskrit-vorm van de technische termen der Buddhistische

leer, heb ik in een „Woordenlijst" die termen, voor zoover zij in

dit boek voorkomen, benevens persoons- en plaatsnamen in hun

Pali- en hun Sanskrit-vorm naast elkaar geplaatst. Om het ge-

bruik der woordenlijst voor een ieder zoo gemakkelijk mogelijk

te maken, heb ik niet de Indische, maar onze gewone alfabe-

tische volgorde der letters gevolgd.

De lezer, die de uitspraak der Indische woorden niet kent, zal

daar de noodige regels voor de uitspraak vinden.
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LIJST VAN AFKORTINGEN.

Asiat. Res. = Asiatic Researches.

Bibl. Buddh. =: Bibliotheca Buddhica.

BR = Sanskrit-Wörtei-buch von Otto Böhtlingk und Rudolph Iloth. St. Peters-

burg. (1855—1875)

BR kgf. = Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, bearb. von O. Böhtlingk.

St. Petersburg. (1879—-1889)

Childers = A Dictionary of the Pali Language by Robert Csesar Childers.

(Londen 1875)

Grundriss = Grundriss der indo-arischen Philologie und Alterturaskunde, be-

gründet von G. Bühler. Strassburg.

JA = Journal Asiatique.

JASB^ Journal of the Asiatic Society of Bengal.

JPTS = Journal of the Pali Text Society.

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society.

Mnl. Wbk. = E. Verwijs en J. Verdam, Middelncderlandsch Woordenboek.

's-Gravenhage. (1885— )

PTS = Pali Text Society.

SBE = Sacred Books of the East, edited by F. Max Muller. Oxford.



Do Overleveringen omtrent het ontstaan der Nonncnorde.

VolgoDH do ovorlevorJng dor Buddhistincho heiligo iM:hrifU>n

zou Miilinpajnpatl Gotainl, <lo p!. i on

dl? /.UHt<<r van dion» <<iK«n ino. • -«t

zUii, diu lii't ai^'vtischo IfVi-n naai .1. .•. .j... :. ; n')

boguonli* U' li'idt'H. MfM vt-rliaalt dat /.ij «n !: i 'ivft,

prinw^MM'n uit ln>t p'slaclit d<"r SAkiya'-. 'on

gi<wi>t»Ml zyn van Koning Sud<lli<«lana -k von

dngon mulat z^ liet k>ven gotM^honkon had aan i'i ha,

dio lator do VorlossH'r dor wondd zou wopIiti. M
, , ijuill

Ootainl, dio ongovoor torztdfdor tyd inowlor gnwordon wa»,

vertrouwd»" haiir oigon zoon, Nanda !'••>•••'••" aan vrw«nido

vorzorg»t<>rM to»>, om zidvo don nnnst.i i>iha aan hare

iHirst t«» zoogon. Vol<» jan'n lator, t<>< n -iiMiuittha rwdH de

Rudillia gowordi<n wa». stierf Konins Suddliodana. Wan» van

hot gowool drz<>r w.i ' ijk-

Hchon lovi-ns U'-sliKit M kon

.stand to triMlon. T<x«n /.[) ^-n-

Imnr niaakto, wildi* ilozo t«i da,

d" goliofdn discipel il.'s M<'<'r.|<M>, iiiiu'hl <: ver-

plichtingon in ln<rinn«'riiig, wi-lkc hy (»lo h\. .^ter

zynor nioitlor had. IK< voorspraak van Anatiila tH-workto ten

slotto, dat do too.stonuninu v,.iki.'L'.M '.v.i.l in. t i ..n voor

MalulpajUpatl Ootuinl, maai '-nl

Sakiya-vrouwen, dIo dozolfd.< ...>. v.i. « . ^.. .... .. ^.. .... . ., .ord-

I) Ds gawoa* bruaminK in de ritl-g»ichrift«n «oor nuddha't m<innikrn

*) Hal koi>illgtchs|> VAD SuildlioJana it tli^hl» lrK«ndr.

i



voerster de Koningin-weduwe geweest was. Doordat zij echter

het eerst het denkbeeld opgevat heeft, hare zaak (zij het dan

ook met hulp van Ananda) zelve bij den Buddha bepleit heeft

en de eenige vrouw geweest is, die eenvoudig door het afleg-

gen van enkele geloften als voorwaarde tot hare „upasampada"

(wijding) onmiddellijk deze wijding van den Buddha zelve ont-

vangen heeft, mag MahapajapatI met recht beschouwd worden

als de grondlegster der Nonnenorde.

Deze gebeurtenis had plaats, terwijl de Buddha zich te Vesalï

bevond en wel gedurende of na den vijfden regentijd na zijne

zegepraal onder den Bodhiboom 'j. Voor zoover ik weet, is deze

chronologische bizonderheid niet in de Pali-teksten te vinden;

wel worden daarin vele gebeurtenissen uit het leven van den

Buddha verhaald, maar een biographie bevatten zij niet.

Thans wil ik de overlevering zelve laten spi'eken. Het oudste

verhaal vindt men in den Kanon en wel in den Cullavagga,

het vierde boek van het Vinayapitaka^). Hoofdstuk X handelt

geheel over de Nonnenorde en besluit samen met XI en XE
(die over de concilie's van Rajagaha en Vesalï handelen) den

Cullavagga.

„Te dien tijde vertoefde de Heer Buddha bij de Sakiya's

') Zie H. Kern, Geschiedenis van het Buddhisme in Indië (Haarlem 1882)

I. ISö e. V. Professor Kern ontleent deze opgave van den 5«" regentijd aan

nigandet's vertaling der Burmeesche Legende van Gautania.

j\I a ry S u m m e r, die als bron voor haar boekje „Les Religieuses bouddhistes"

in hoofdzaak een Tibetaansch boek gebruikte, door Pi'of Fou ca ux voor eigen

gebruik vertaald, stelt de stichting ook in het vijfde jaar. (Les Relig. bouddh.

depuis Sakya-Mouni jusqu'a nos jours. Avec une introd. pai- Ph. Ed. Foucaux
Paris 1873. p. XI, 11. Haar bron is: Doulva tibétain, livre de la Discipline,

Eibliothèque Nationale T. XI, fol. 326.

P. E. Pavolini, Buddismo, p. 86 (coll. Hoepli, Milaan 1898) stelt de stich-

ting in het zevende jaar, zonder evenwel zijn bron te noemen.

A. Schiefner, Eine tibetische Lebensbeschr. Cakyamuni's (Mém. prés. a

TAcad. imp. des Sc. de St.-Pétersb. par div. sav. T. VI) S. 268, noemt ook

het zevende jaar.

^ Vinayapitakaip, ed. H. üldenberg (1880). Vol. II Cullavagga, X,

i (p. 253, ff.).

Men vindt een Engelsche vertaling in S B E XX. (Vinaya Texts.J



3

Ui Kiipihivattliu ') iii den Ni^rolliu-libithor'). M;ilii|Mijapati

(iotiitni nu Ix-^^iil /irli (JiuirluM-ii, waar dn lieer was cu t<x?ii

zy (laar ^ekolllen wiw, be;^'roette /.]} ilen Meer vol eerbied

en bleef ter zijde staan.

Eu zoo ter zjjde staande, sprak MahüpajS|tati (lutumi aldu<«

tot den Verhevene: ,Het zou j,'oed ziJn, Heer, zoo het den

vrouwen ver^Mlnll ware de wertdd te ver/aken ') en te leven

inuir den l)haniina en den V'inaya, zoual-* de Tatha^atu')

die verkondi^,'d heeft."

,Oenoe)^ Uotanii! het behage ii niet, dat het aau vrouwen

vergund zy, de wereld te ver/aken en te leven naar den

Dhaniuia vn don Vinayu, zooaN de TathSjpita die verkon-

(li;,'d he.ft."

En anderiuiuil -"itrak Mah. (Jot. t<»t den Heer-.

,llet zou ^;oed zyn, lieer, zoo het den vrouwen verdund

ware,. .
..'' (euz )').

„(ienoeg flotainl! het bchage u niet,...." (enz).

En ten derden inule sprak Mah. (Jot. tot den Heer: „Het

'l IM llcci' wii.H naiiiplgk duor do lucht \ttn VruAll niuir Kapilav.'itlhu g^
vlogrii, 0111 liy het «torflicd ((jno vadert l« kuniirn tyn. /ie Kern, Ocm-Ii.

V. h. Ituddh. I. i:«».

*) SigtvUiariime . de niijrotlha, Skr. nyngrodha ii do Indiiu-hp T^genboüin

.

men loii dun kunnen vertalen: in den Vggenliol nracluxin /Inlina, evenaU

vih/lrti lolcr klootler in gmin bclu-kenen, kan hel »<K>rd iii Ar i-<T»te tgden

der (iredlkin); nog met dio Imonilrre tx-tfekeiii^ ^-i-liud h'-)>tH'ii. h r vtxrdt

vim vele kliiuntem verhaald, die onUtonden duordat aun dm lluddha en ign

rongrrgatie een piirk nf een tuin gearhnnken werd, waarin dan eeo verblijf

voor hen geliouwd werd.

') l>e techniaehn term voor de handeling van iemand, die de wereld ver-

taakt, JM : ,,agflniainn nnngüriyani |>ahhajan" i. e. hg trekt weg uit het hult

in de huiilouiiheid. F.en gi>ede vrrtaling in dnuiglgk lluIlanNi-h i« ni.'l ge-

iimkkelgk te \inden Hel hngeUrh leent er iiili U-t<T !.. t r.ii.im -. the

home iind enter the hoiiiele<M itate iSIIK X\ lull \. I'- '

heid" Wil» hoveiidien ïeer l)et|-ekkelgk, voor de %rouwen felf-

bedoeling it dun ook alleen, dut men het hiiit«lijk leven in h>'! i

viiiirwel leide. Dit heette do „|>abbajja".

*) Uhamimi on rinttyn : I)e l.eer en de Kegelen der Tucht.

Tiilhilijatii i» een epitheton vun den Kuddha,

*) Woordelgk gelgkluidend alt boven aan te vullen



zou goed zijn, Heer, zoo het den vrouwen vergund ware,—

"

(enz.).

„Genoeg Gotamï! het behage u niet,...." (enz.).

En Mahapajapati Gotamï, bedroefd en terneergeslagen,

omdat de Heer den vrouwen niet toestond de wereld te

verzaken en te leven naar den Dhamma en den Vinaya,

zooals de Tathagata die verkondigd had, groette den Heer

eerbiedig, maar met betraand gelaat en schreiende, wan-

delde in een kring om Hem heen, zorg dragende steeds

haar rechterzijde naar Hem toegekeerd te houden '), en

ging weg.

En na te Kapilavatthu vertoefd te hebben, zoolang als

het Hem behaagde, ging de Heer op weg naar de streek

waar Vesalï ligt, en van lieverlede dien tocht volbrengend

bereikte hij Vesalï. Daar, te Vesalï, woonde de Heer in het

Mahavana, in de Kütagara-halle -).

Mahapajapati Gotamï echter liet zich het haar afsnijden,

deed oranjekleurige kleederen^) aan en vertrok met een

groote schare van Sakiya-vrouwen daarheen waar Vesalï

ligt en bereikte allengs Vesalï, Mahavana en de halle Kü-

tagara. Mahapajapati Gotamï bleef buiten de toegangspoort

staan, met gezwollen voeten, het lichaam met stof bedekt,

))edroefd, terneergeslagen, met betraand gelaat en schreiende.

De Eerwaarde Ananda nu zag Mah. Got. buiten bij de

') Als teeken van eerbied (padakkhinam katva).

^) Mahavana was een klooster, dat zijn naam ontleende aan het boscli,

waarin het gebouwd was. Zoo ook Jetavana, de schenking van Anilthapin-

flika. Of in dien tijd het klooster als zoodanig reeds bestond, is misschien

vrij twijfelachtig. De opstellers van den Kanon hebben zich de toestanden,

zooals zij die kenden, ook in den tijd van den Buddha gedacht. Professor

Kern vertaalt Kütagarasala door „Belvédèrezaal"; Watters door „Two-
Storey Hall", (On Yuan Chwang's travels in India. London 1905. II, 66.)

Si-Y u-K i (tr. b}' Sam. Baal) 1, p. Lil, waar Fa-Hian over den vihara in

het Groote Woud (Mahavana) spreekt, die een toi-en van twee verdiepingen

had; ongetw. is dit de Kïïtagarasïlla geweest.

) De kleur van het Buddhistische monuiksgewaad.



toegangspoort staan, met gpzwollen voeti-n en

schreiende.

En haar ziende, .sprak hiJ aldus: „Waarom staat gij daar

aan de poort, fJotamI, met gezwollen voeten en

schreiende?"

,IIet Ih hierom, Kerwaarde Ananda: de Heer staat den

vrouwfij niet toe. <if wereld te vcrzakt-n . . .

.

" (enz.).

, Blijf dan een oogenidik hier -itian, (lotaml, terwijl ik

den IJeer ga vragen, of h\\ den vrouwrn wil toestaan «Ie

wereld te verzaken rn te leven naar dt-n lUiamma «-n d«'n

Vinaya, zooals dr TatliAgata dit- verkondigil heeft." Kn de

Kerwaarde Ananda ging naar di* pliuits. waar <!•• Heer

wa-s; toi'ii hiJ ilaar gfkom«'n was. groett»* W\} dt'ti Met-r vol

errhied rn zat trr zjjde neer; en ter z\jd«* neergt'Zftrn spnik

de Herwaarde .\tianda aldns tot den Heer: .daar is Maha-

pajapati OotamI, Heer; met gezwollen voeten, liestoven

ledematen, betraand gelaat staat zj) huiten aan de t<>«>-

gangspoort te si-hreien; zjj zegt dat ile lieer den vrouwen

niet wil vergunnen, de wereld te verzaken, (enz.); het zou

toch wel goed zijn, Heer, zoo giJ den vrouwen toe wildet

staan .... enz."

.Genoeg, Anan<la, het behage u niet. dat het aan vrou-

wen vergund zij . . .
." (enz.).

En andermaal sprak do Korw. Annnda dozolfile wonrd»n tot

den Hoer on anderni '

Kn t<»n derdon ni.i . a ten

derdon male gaf de üt-tM hot/ollUi* uiitwui>iil.

Nu dacht de Kerwaarde .\nanda hij ziehzelven: ,1V

Heer wil den vrouwen niet toestiun de wendd te verzaken

om te leven naar den Dhamnui en tien Vinaya, z<M>als de

TathOgata die verkondigd heeft ; indien ik den Heer nu

eens op een andere manier verRocht den vrouwen te willen

tiH'staan, de wereld te vor/.aken . . . .
" (enz.).

Toen sprak de Kerwiuirde Ananda tot den Heer: .Zou



het kunnen geschieden, Heer, dat vrouwen, die de wereld

verzaken om te leven naar den Dhamma en den Vinaya,

zooals de Tathagata die verkondigd heeft, het sotapattiphala

verwerven, of het sakadagamiphala, of het anayamiphala of

het arahattaV' ').

„Het kan geschieden Ananda, dat vrouwen, die de wereld

verzaken .... (enz.) het arahatta bereiken."

„Welnu dan, Heer, indien het mogelijk is, dat vrou-

wen, het arahatta bereiken — Mahapajapatï Go-

tamï, de zuster uwer moeder, de verzorgster van den Heer,

heeft zich groote verdienste [jegens Hem] verworven, toen

zij als Zijne voedster, die Hem melk gaf, na den dood van

's Heereu moeder Hem aan haar borst voedde; het zou

goed zijn, Heer, zoo het den vrouwen vergund ware, de

wereld te verzaken, om te leven naar den Dhamma en

den Vinaya, zooals de Tathagata die verkondigd heeft."

„Indien Mahapajapatï Gotamï dan acht volstrekt bin-

dende verplichtingen -) op zich wil nemen, Ananda, dan

zal zulks hare wijding zijn (upasampada)

:

„Een non, ook al heeft zij haar wijding reeds honderd

jaar geleden ontvangen, behoort een monnik [het eerst] te

begroeten, in zijn tegenwoordigheid op te staan, het afljali-

gebaar') te maken, en alle vereischte eerbetoon in acht

') De weg naar het arahatta, de volmaakte heiligheid, de allerhoogste

zaligheid, wordt verdeeld in vier stadiën. Ieder stadium wordt onderver-

deeld in magga en phala, d. i. het pad en de vrucht, of het streven en het

resultaat. Aan het eind van het eerste stadium verwerft men de vrucht die

den bezitter daarvan tot sotapanna maakt, tot een „die zich in den stroom

geworpen heeft." Aan het eind van het tweede is men sakadagamï, „die

nog slechts éénmaal herboren zal worden"; aan het eind van het derde is

men anagaml, „een, die niet meer herboren wordt" en aan het eind van

het laatste staat de araha (arahant, arhat), de volmaakt heilige, voor -wien

Nibbana mogelijk is.

2) attha garudhamma. SBE XX, 322: Eight Chief Rules. Mijn vertaling

berust op den aard der verplichtingen, die de strikte nakoming eischt.

i) Hierbij worden de handen samengevoegd ten teeken van eerbied. Zij

kunnen dan aan het voorhoofd worden gebracht, maar dit is niet noodzakelijk.

Gewoonlijk worden zij niet verder opgeheven dan ter hoogte van de borst.



te nemen, ook iil i-i <\'u- moni)ik pas <leu'/,elf«len tloj^ gew\j<l.

Dit is (M-n rej,'t'l, <lie iii acht j^i-nomi-n en op^'t-vul^d, ^i--

éerd en gt'f'(.'rl)ie<lij,'<i inot-t wonlen en, zoolunK <!» non leeft,

niet overtreden wordt-n niaj,'. (1)

(Jeen non mug den regent jjd doorbrengen in ft-n pUuitn '),

waur geen monnik is. Dit is een regtd, die in ucht geno-

men .... en niet overtreden worden mag. (2)

ledere halve maand l)ehoort e»«n non twee dingen van

wege <le fJenieent»' (h-r monniken te verwachtfii •), (zy Ix--

hoortj te vragrn naar het Uposatlia ') en de kom.st [van

een monnik] voor den Ovilda ') tegemoet te zien (u- »rr-

x.iokon .' ). Dit is een regel, die in a«-ht genomen.... en

niet overtreden worden mag. (3)

Na het regenseizoen in acht genomen te hebben behoort

een non de pavilraiia tr verrichten '), ten uverstium th-r

.beide sarngha's'), ten opzichte van drie dingen: datgene

wat gezien is, datgene wat gehoord is, datgene wat ver-

moed wordt, (/ie tuil. X. «0). Dit is een regel, die in acht

genomen.... en niet overtreden worden ma.r. (')

<l .ii'<7<(i. (' Il 1 1 il<'r-< n. V.: n i|wi'lliii){, ii rr<iidi<ii<'«, a iiioimütcry. Ili<t woiril

kun liioi' geen kluoilor beteokenon, want ile non mix-lit met met Irijnt <|pr

un(]et*e sckM onder éón dak wonen. S II K XX vcrUiult: iliktrict. Cf. i ^

II. I. :«. — I. 18. I. — VI. ir> I. — VIII. I. '2. Mjuchien ii het een kl

i'oiiipli'x, wuiir golMiiwiMi iiMiwrl viHir monniken iiU xix» i
' i<'ii. ik

wi'rt liiorvoor <>ven\vp| gern Ix-wijt.. In inler ){i"\;il in :i in de

huurt \rtn inonniken wniu-n. I'rofr»*^- Vogel nionktr i
_, ,

um op

i't-no iniu-r. vun koning Aioka te Snrnatli, wiiarin het wiMinl <iii-ii<i<an voor-

komt (Kpigr. Ind. VIII, HiM) m op dr ineening tan Mr. \ e n i «, dal uien

iiKM'l Ie/en ..aimv.i^a»!" — in u place whirh i» not a formal r«>*idenre. Vgl.

erhler ook Miihllvugga II, .'t en vigg. {Ii|i.

') i/ir iMoiiimil )iiirci7«iniii)/<ifcM ; de hedoeliug lal wel tyn, dat de ooa er

om vragen iiiiH't.

') liet VpoHithii i!> de wekelgkuhe kerkelyke feestdag. I>« OvOda u het

voorleteii, of lie\er, het opicggen der 8 gnriidhainina'i door e«a monnik om
de nonnen op het goede pad te houden.

«) Men lou kunnen «preken van „het houden van Vaiaa"; in rekeren iin

il het „do itille tijd." I)e pavurnnn i* een niort van biecht

•) «am(//i(i = i-ongregntie, de (iemeeule der moonikeu en die der nonnen

heeten lieide Suingha.
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Een non, die zich schuldig gemaakt heeft aan een ernstig

misdrijf, moet zich ten opzichte der beide saiugha's aan

de Manatta-straf' ) onderwerpen. Dit is eeu regel, die in

acht genomen .... en niet overtreden worden mag (5).

Wanneer een novice gedurende twee jaren onderricht is

in het beoefenen der zes voorschriften-), moet zij van de

beide samgha's de wijding vragen. Dit is een regel, die in

acht genomen .... en niet overtreden worden mag (6).

Een non mag eenen monnik op geenerlei wijze smaden

of belasteren. Dit is een regel, die in acht genomen, ....

en niet overtreden worden mag (7).

Van heden af aan is het den nonnen verboden, de monniken

ambtshalve te vermanen; den monniken is het niet verboden,

de nonnen ambtshalve te vermanen. Dit is een regel, die

in acht genomen .... en niet overtreden worden mag (8).

Indien, o Ananda, Mahapajapatï Gotamï deze acht garu-

dhamma's op zich nemen wil, dan zal zulks hare wijding zijn."

Nadat de Eerwaarde Ananda van den Heer vernomen

had, wat de acht garudhamma's inhielden, begaf hij zich

naar de plaats, waar Mahap. Got. was ; en toen hij Mahap.

G-ot. bereikt had, sprak hij

:

„Indien gij, o Gotamï, acht volstrekt bindende verplich-

tingen op u nemen wilt, dan zal zulks uwe wijding zijn."

Hierop noemde hij de acht verplichtingen voor haar op, ge-

heel in dezelfde bewoordingen, als hij die van de lippen des

Meesters gehoord had.

„Evenals een vrouw. Eerwaarde Ananda, of een jongeling,

') Het Manatia worilt overal beschreven als een straf die zes dagen duurt;

Kern, Manual of Indian Buddhism 87, Childers 235, s. v.

De tekst heeft echtei' „pakkhamanattam" i. e. een Manatta van een halve

maand. Zoo de beide samgha's ieder zes dagen op mogen leggen, dan zijn

het er nog maar twaalf. S B E XX vertaalt eenvoudig „Manatta discipline".

2) Geen levend schepsel te dooden, niet te stelen, niet te liegen, kuisch

te zijn, geen geestrijke dranken te drinken, niet te eten op een anderen dan
d(^n daarvoor vastgestelden tijd.



gewend zich te tooien, na /ich het ho«»fd ^^ewasschen to

helthen, den kniiH van lotussen of ja-sniyiien ofiitimuttiika-

bloeHi-nis, dien men hun toereikt, met beide handen aan-

vat, orn /icli dien hovi-n op het hoofrl te zetti-n even-

zoo, Herwaarde Ananda, m-em ik deze ver|diehtingen o|»

mjj, om zo miJn leven hmg niet te overtreden."

Nu l)egaf zich de Kerwa.irde. Ananda naar den Heer;

daar gekomen groette hjj (h-n Heer eerbiedig en nam ter

zjjde pliuvts; en ter ziJde neergezeten .-«prak nu <h' Ker-

waarde Ananda tot den Heer:

,Maha|iajn|iati (totarni lieel't ch> acht garudhainma's op

zich genomen, Heer; de moei des Heeren i-* nu gi'wjjd."

„Indien, Ananchi, het den vrouwen niet vergund geworden

ware, (\e wereld te verzaken en te leven iniar den Dhamma
en den Vinaya, ^elijk di' Talhngata die verkomligd heeft,

dan, Ananda, zou <le l.eer. door my verkondigd ') voor lan^^eti

tyd gevent igd geweest zjjn, dan zou de (loede Wet duizend

jaren stand hebben kunnen houden. Aangezien nu, .\nanda.

het wel vergund is luin ih- vrouwen ..... nu Ziil de diK)r

mü verkondigde U'er niet voor langen tjjd gevestigd zijn,

Ananda; nu zal de (Joeile Wet, o Ananda, slechts vijfhon-

derd Jaren staml kunnen houden.

Evenals, \nanda, in zulke huizen, wjuir veel vrouwen

en weinig nuiiuien wonen, lichteljjk door roovers inbraak

geple»'gd wordt — evenzoo, .\nanda. zal eene Ki-rk '). welke

den vrouwen toestaat, de wereld te verzaken en naar den

Dhamma en den Viiuiya te leven, niet van langen duur

zjjn. Kvenals ««en rjjstveld, Aiuind.i, dat in uitstokenden

staat verke«'rt, niet lang in dien toestand biyt'l iM-staau,

') Urahimictinijiim liolcokrnl liirr inr^r t|M>eiuil : dr iloor llii'tlhi ïit-

kondigitr |prr. '/.\e vixir iln vrr'><-liill<*tiilr Im-i t an hrt «oonl C h i I I

l>. A mlr me II, i'ali ilniilrr. Iil>><^ (( ><|>«-iili»f(rn I0O4l

') (Kik hier: liritlitniirarivmn. Mpii v;il(i' A'

nanhillixrrt i^iior «rlfili» li-rr. |)r Irrr «r«>t m
krnt lic iit'>t4'lliii^. Wtiutuai', dut ik liirr iii dr „ .....

don grl>ruik«n kan, looalü dr l^li-lrktl dil do«l-
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wanneer daar de ziekte in valt, die men honigdauw noemt—
evenzoo, Ananda, zal eene Kerk .... niet van langen duur

zijn. Evenals een suikerrietveld, Ananda, dat in uitsteken-

den staat verkeert, niet lang in dien toestand blijft be-

staan, wanneer daar de ziekte invalt, die men meeldauw

noemt — evenzoo, Ananda, zal eene Kerk .... niet van

langen duur zijn. Evenals een man, Ananda, om een groot

meer een dam bouwt [hoog genoeg] om te beletten, dat

het water er overheen stroomt — en hij doet dit uit voor-

zorg — evenzoo, Ananda, heb ik uit voorzorg voor de non-

nen acht volstrekt bindende bepalingen gemaakt, die zij

haar leven lang niet mogen overtreden" ').

Hier eindigt [het hoofdstuk] van de acht ganidhamma's

der nonnen.

Nagenoeg woordelijk gelijkluidend met dit verhaal is de ge-

schiedenis van Gotamï's intrede in het kloosterleven te boek

gesteld in het Suttapitaka ^). Daar Ananda (naar de Schriften

verhalen) op het concilie te Rajagaha de redactie van dit deel

van den Kanon voor zijne rekening nam en hij, als een der

hoofdpersonen in het kleine drama, er alles van kon weten,

1) Zie Summer, Kelig. Iwuddli. V.i, waar de Buddha eerst deze eu uog

andere bezwaren opnoemt, inaar daarna op aandringen van Ananda zijne

toestemming geeft.

Schiefner, 268: IJhagavat aber antwortete ilim : „Bitte nicht um die

Aufnahnie der Weiber. Geschielit cine solche, so wird die Zucht nicht lange

stand halten und die Lehre 500 .lahr f'rüher in Verfall kommen." Ananda

aber beharrt bei seiner Bitte: „Er soUe doch bedenken, dass sein Körpei-

von der Mutter ins Dasein gefördert sei, und die Buddha's stets von vier

Schaaren urai'ingt gewesen seien."

Ananda bedoelt: bhikkhu's, bhikkhuni's, upasaka's en upasika's.

De woorden van Ananda schijnen hier tevens te beteekenen, dat Mah. Got.

de eigen moeder van den Buddha is (waarover later). Anders zou hij ge-

zegd hebben: „von einer Mutter", of „von einer Frau", en dan zou men dit

bezwaarlijk een grondige reden kunnen noemen om den Buddha tot toe-

geven te nopen.
J) Anguttara-Nikaya IV (ed. by E. Hardy, PTS) 274.
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i.H (If waarheid van h<<t golx-upl'' nnnr '!>' ripvnnin? fli^r vrrimf

Bii'lilliiHt«n vt'rfnrK.Hj<'iyk iKiVfn

men l)«<li«nkt, Jut Upflli op ilat/

van dun Vinaya Ki-zorgd hecfl, on tiat Ananda noi

dat Upali alH t<)oacliouwi.«r by liot goval ti'genw "•''

is, dat Upali hier zelf ook over zw^gt, dan d'-

toriyko ovcreenHtemming ons oenigMzins :• imi

Ananda on Upnli ilo opstollor?* iler lx'id<' i zou-

den zyn, is <lan <K>k nifts moer dan ooi. ge-

huele concilie vuii Kfljagalia wonlt o. a. •'. A«rn
naar In-t rijk dor fal)ol<«n vorwo/,i«n ').

[)liainnia|i.11a van K.lftcipiira do.>lt in /ijn frtmmotifnnr op <lo

ThorlgntliA •) li.-t/..'irii.' wiha.i! iiL-d".

dorliodon. I>o/.o p'lf.'iili- tuniiink uit

leefde ietw later dan de U'riMMndo conunonlator i'.i;

die in do ")• eeuw na ('hr. ieofile *). Dhanunap.lla . „ . . .

z^n werk oudei-o conunontaron gebruikt te hflilM-n*), maar
liet spreekt vanzelf, dat h|^| voor z\|ne nuHkHlvflirigen lioven-

dien geput kan lieldxui uit z^n eigen kennis van don Kanon.

liy zegt dan <M(k in <'onini. TliorTg. (p. 4): „Vittharato pan*

ottlia vattliuip tatflia tattlia p.1|iyani flgatam eva". Daar ech-

ter de oudere cominontaron, die vorloron gegaan zijn, waar-

schyuUik ovenzeer op di-n Kanon stoundon. kan men h<'t vr-

liaal van I)liammap.11a niet als oen nieuwe, van >!

onalhaiikolyki' liron Weschouwon. Mot heeft allf n '

de t<M«vo«»gM<>ls. Onnoodig fo zoggon, dat lnj van ••«ii-r

des Hoeren alles nn't'giHh'old Ijooft, wat h(| h\\ <>%. ^ wist.

De inleiiling van het ('onnn. Thertg. vangt aan met o«n

zoor bt'knopto lK»sohrOving <lor voornaamslo gebeurteniiwen in

>) /.ie v.mr r|>ali : Krrii. Kii.l.lli I i\'X II XU. — K«rn, .Maniial of Id-

ilinn lluililhiiin ilirinulri»), Inilot.

Voor het .oiicilir: K<>i-n. IIikMIi. II. £M, e. «. — M«niml. lOl r. «. —
()ldi>nlier|(, MiihflviiKii>> ( \ ln;lyll|>l^1kn^l dl h Itilrtxl WVII —. Voord*
KPxchiedpniii van cIph ilUi-kanmi viiult men 'l<< liUriimir l>ij M. W inlerniCi,
(JeMcli. dor liid. l.ilUM-atiir, II', S J, IT i li.

>) Pariimutlliii l>i|iiiiii. I'nrl V lli- ' ii rd. \>j K. Miillar.

V'ÏA, III 't vpi vol)( uiiii){rliit;ild •!• : Coiui..

') WiniPiiiiti. Iiid l.itU II lÜI rn I.M

*l i'onini. ThrrlK. '.M\ i. 13 v i>. iioraiia^Oiokiitliatiifaiii . . .
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het leven van den Buddha, tot op het oogenblik dat hij te

Kapilavatthu komt en zijn vader op den weg des heils voert,

waardoor deze een anagmni wordt; bij deze zelfde gelegen-

heid wordt Mahapajapati Gotami eene sotTipanna. (Men ziet

hieruit dat men toen, ook zonder nog formeel tot de congre-

gatie te behooren, de eerste stappen kon zetten op het pad dat

naar het arahatta voert.) Dh. gaat dan met zijn verhaal voort:

„Na de prinsen Nanda (zijn halfbroeder) en Rahula (ziJQ

eigen zoon) in de orde opgenomen te helibeu, begaf de

Heer zich weer naar Rajagaha. Vervolgens geschiedde het,

terwijl de Meester te Vesalï in de Kütagara-halle verwijlde,

dat de groote koning Suddhodaua onder het witte zonne-

scherm ') het arahatta bereikte en het parinibbana -) in-

ging. En nu rees bij Mah. Got. de gedachte op, de wereld

te verzaken. En de vrouwen der vijfhonderd prinsen, die

de wereld verzaakt hadden nadat zij aan den oever der

rivier de Rohaiü het Kalahavivadasutta ') gehoord hadden,

zoodat zij in de orde der Monniken getreden waren — [deze

vijfhonderd vrouwen] gingen één van zin tot Mah. Got.

zeggende: „Laat ons allen in de orde van den Leeraar

treden", en zij begeerden met Mahapajapati aan het hoofd

naar den Buddha toe te gaan.

Maar zij, Mahapajapati had vroeger al eens op een keer

den Meester om de pabbajja gevraagd en haar niet ge-

kregen. Daarom liet zij een barbier halen, liet allen de

haren afsnijden, deed allen oranjekleurige gewaden aan-

trekken en begaf zich met al de Sakiya-prinsessen naar Vesalï,

bewerkte dat de Thera Ananda den Tienmachtige *) smeekte

[haar de pabbajja] toe te staan, en verkreeg door zich te

') Embleem der koninklijke waardigheid.

-) Hij stierf nl. Nibbana is een toestand, dien men reeds tijdens het leven

kan bereiken. Ter onderscheiding spreekt de Buddhist bij den dood dan dik-

wijls van parinibbana.

3) In den Suttanipata, die tot den Kh uddakanikaya behoort. Zij

hadden de „Preek over twist en woordenwisseling" gehoord.

*) Dasabala, epitheton van den Buddha.
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onderwerpen uiiii ile ailit giinulhaiuina's, de pahimjja en

de upu.Hutnpiida '). En nok de anderen ontvingen een voor

een di; wjidin^^. Ziehii-r df Miimenviitting |van het gi-lieurde).

In hjjzonderheden evenwtd vindt men deze gescbiedeniü

hi«?r en duur in de Siliriften.

Aldus K*'^^ii<l /-ijiidf lic^ut' Muliilpujapaii /ich nuiir den

Meester, j^roette llein eerltiedig i-ii /flte zich ter zjjde neer.

En de Meester onderwees huur in den Dhununu. En zy

kreeg van den Meest«'r een onderwerp otu zich te oefenen

in ;,'ee»tesconfentrutie en /.[] hereikte het uruhuttu. De overige

vijfhonderd nonnen verwierven het unihatta, t<»en zy Nun-

duku's ') preek j^'ehoord liadden.

En toen nii de getm-ente der nunneii utdus deugdelyk

gevestigd was en tuh-jjk geworden, kwanten er telkens uit

de (hirpen, nit th- steden, vun het pl.ittehind, nit de konings-

steden iumzieniyke vrouwen, sclioondochters en dochters

der aanzienlijken en zjj verniitnen hoe voc>rtretlelijk de

Huddha was '), hoe voortretlelijk de hhaninm wius, hoe wèl

gevestigd ile Saingha wiis*); en zij w»-nlen bekeen! tot de

leeringen, in hiuir werd ilroefheid gehoren over den sjiiii-

sfl,m; zjj vroegen de toestemming imn lituir echtgenooten,

huur moeders, vudei-s of Itloedverwuntt'n ^). schonken haar

hurt uun <le (jeer en volhnichten de pul)l>ujja. Kn na de

wereld ver/.uukt te hel>l)en wenlen zij voortrelleljjk in de

jnuleving der] Voorschriften (iilucarusanipunna) : vun den

Meester en de Thera's hoorden zü de toespmken; eu zicli

inspannend, voorwaarts strevend, liereikton z(j eerlang het

umhuttu".

*) Do /miMmi^/i i» lipi t'rnnkrit der wprclit. Iv m/mijhim^xu/iI (de m\jdtng)

komt pn« Inter. Dit rxce|i(ii)iipp|i< gr«al dajiiitrlatPii, nuirt e<>n «r<>uw miD-

iiten» twee jiiAi' witriileii, vn<ir >g (en «olie in de <irJr ii|tgenomen wonil

*) Nnndukuvfldiiiutlii | Miijjhiiimiiikltriti

') l^'ttd'lgk «(nut er: Ikh' \ )ipt KudilbiiM-li*|> de* Huddha'* wm ;

ovcnioii: liot I>liitiiitiiit5rli.i|< 1 iiiiiiu.

*) lluilJlui, Dliiimiiiii, Sitip^!..i, Ic „Drie Klein<x>den", l'Jli: ftyi rata-

riAMi', (x>k )'nf(iM<i<((ii/iiiii.

*) IW) Inditclie vrouw ttond alt\|d onder iemiindt vtJOfdy.
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Tot zoover Dhammapala, die na een enkele inleiilemle zin

nu zijn commentaar aanvangt.

Buddliaghosa verhaalt alles in zeer korte woorden in zijn

Manorathapüranï, het Commentaar op den Anguttaranikaya. Het

heeft geen zin het hier op te nemen, daar er niets nieuws

in staat. Mogelijk is 't dat Dhammapala het werk van zijn

ouderen geloofsgenoot gebruikt heeft, althans gekend heeft.

(De Manorathapüranï is niet uitgegeven, maar men vindt

er uittreksels van in Journ. of the Roy. Asiat. Soc. 1893,

p. 517 ff.).

Ananda heeft er evenwel weinig genoegen van beleefd (vol-

gens de overlevering althans), dat hij zijn invloed op den

Buddha aangewend had, om voor GotamI en de andere Sakiya-

vrouwen de toestemming tot hare pabbajja te krijgen. In Cul-

lavagga XI vindt men de legende betreffende het eerste Con-

cilie, dat te Rajagaha gehouden zou zijn:

Korten tijd, nadat de Buddha het parinibbana ingegaan was

(zoo wordt er verhaald), kwamen de Thera's bijeen; toen men
vergaderd was, bleek weldra de ontevredenheid der monniken

over de opneming van vrouwen in de orde. Onder de verschil-

lende grieven, die men jegens Ananda had, was ook deze, dat

hij verantwoordelijk was voor de stichting der nonnenorde.

Wellicht is het verhaal van Cullavagga XI een aanwijzing

dat er reeds teekenen van naderend verval waren, toen de

Kanon opgesteld werd; het is mogelijk, dat er redenen ge-

weest zijn, die de stichting der nonnenorde later deden be-

treuren ; niet voor niet . worden den Buddha in Cullav. X de

onheilspellende woorden in den mond gelegd, „dat de Goede

Leer nu slechts vijfhonderd jaar bestaan zou". In ieder geval

bewijst het verhaal dat er een opvatting bestond, dat de non-

nenorde liever niet gesticht had moeten worden. Om te voor-

komen, dat men den Buddha kortzichtigheid zou kunnen ver-

wijten, heeft men hem wellicht toen die profetische woorden

doen spreken. Dat men het verval der Goede Leer begon te

vreezen en de oorzaken daarvan in het bestaan der nonnen-

orde zocht, zonder de hand in eigen boezem te steken, behoeft



on» ni<'i al lo zoor t>; vcrhazfii. n«.'t ia w»n algemovn raon-

Hclieiykn i'it^eniichup, du Holiuld vun iiiiastundcn overal uMcre

tü xooki-'H l)uhalvit b(| zichzelvun.

Toch Ix'wuart difzulfil» Icgondo van het conciliu tv IlBjo^iaha

mi.sttohii'M di< hi'rinniTini^ uan hut r<-it, dat (X'k in '

)i:i

der nionnikxn zich wn vtTHlappinc d«r tucht l r-

toonon. Ht-t coMcilio zmi naim-lijk liij' it

do Thera Ka.H!Uipa van lwzor(;ilh<'ii| vcr\ n

na het alMten'fn van di-n Miht do ou«l' li

zoor ongopiust nudroc^. Ti-rwijl alh'n ii t*

hoonyaan, «pnik li^J: •(•••"'••k', Kfrwaanl" h'-i-nwi, tP'urt niet,

jamniort niot; wy z^n (;i>lukkig van don ltr<H)t<'n Monnik ))c-

vryd; wy wonlon ondordrukl on mooston voortdun-ml h<»>r«'n:

„dit voogt u", of: „dit vo^-gt u ni«'t". Su kunnon \v\\ dix-n

wat wy willen, on wy zullt-n niot dot-n, wat wy nift will.-n" •).

Zou ook dit verhaal niet een aanwyzing kunnen zyn om-

trent den geest, dio in de orde heerschte in den tyd, dat do

Kanon opg<«»telil wenl? Ken ge»««t, dio het wi'UJu^'hfiyk ileeil

achtoti Vergaderingen te houden, die de Leer en do Tucht

moesten bovestigon?

*) Culliivuggii Xt. 1.



II.

De bhikkhunï in het werkelijke leven.

„Voor allen was verlossing het doel van hun streven". Met

deze woorden kenschetst Professor Speyer m zijne „Indische

Theosophie" ') de geestesgesteldheid der talrijke Indiërs, die in

de laatste eeuwen vóór het begin der Christelijke jaartelling de

raadselen des levens overpeinsden en trachtten op te lossen,

hetzij zij als woudbewonende brahmanen-kluizenaars hunne be-

spiegelingen in de Upanisads neerlegden, hetzij zij als zwervende

asceten (evenzeer tot andere kasten dan de brahmaansche be-

hoorende) de wereldverzaking en de zelfkastijding beoefenden.

Wat zij begeerden en nastreefden, was de verlossing uit den

Sarnsara, uit dien eindeloozen kringloop van opeenvolgende levens,

want dit was de eenige manier om een eind te maken aan het

lijden, dat iedere hernieuwde existentie met zich medebrengt.

Deze behoeften van geest en gemoed bleven niet onbevredigd

;

vele leeraren, allen er aanspraak op makend, „heilanden" te

zijn, verkondigden hunne heilleer ten bate der lijdende mensch-

heid; en onder hen, volstrekt niet de eerste noch de laatste,

was de asceet Gautama, Qakyamuni, „de Wijze uit het geslacht

der Qakya's" (Pali : Sakiya's of Sakya's), de Buddha ^).

Dat er ten tijde van den Buddha vele leeraren waren, hiervan

vindt men de bevestiging in de Buddhistische geschriften zelve;

berucht zijn in die literatuur de zes Titthiya's, de dwaalleeraren,

•) J. S. Speyer, De Ind. Theosophie en hare beteekenis voor ons. (Leiden,

1910) blz. 98.

-) H. Oldenberg, Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gerneinde.

(6e Aufl. 1914) S. 77. — Speyer, op. cit. S'' hoofdst.
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die niüts onlx-'procfil liften om <l<'n Buildhu in discrcdiet te

bronf^on.

Vooral van du Nigaijtha'a (df Jaina'rf), iM-n .soctt; die van

vroeger dagteekuning .schijnt te zyn, waren de Buddhisten ver-

bitterde tegenstanders. Het optreden van den Buddba en dieiui

prediking waren <lu.s geen ongewoon, tot op dien tyd ont>ekend

verschijnsel ') on do andere leeraren hadden evenzeer hun vol-

gelingen, mannelijke zoowel als vrouwelyke, die het leven

van don „paribbajaka" (rondzweneml a.sceet> leidden. Vrouwen,

wier naam de overlevering bewaunl heeft, waren o. a. BhaddS

Kuijfjalake.sa '), Bha<lda KapilanI '», <le beruchte Ciftcfl •). Het

monnikendom, dat de Buddha organiseerde tot een „Saipgha",

een congregatie •), met nauwkeurig omschreven plichten, met

een streng bindend reglement van tucht, was dus in /.yn wezen,

dat wereldverzaking inhield, niets nieuws. Slechts do zelfkwel-

ling was er vreenul iuin. Zooals wy gezien hebl>en, ontstond er

weldra ook oen fSatpgha van vrouwen, die zich in l)et algemeen

te voegen hadden naar de tuchtregols voor de monniken en

bovendien nog een speciaal reglement, alleen voor haar zelve

bestemd, kregen. Ook waren niet al de regels voor de monniken

op haar to»(pa.s.seHjk. Mocht de monnik, zoo hy kluizenaarsnei-

gingen had, desno(Mls in een woud aan den voet van een boom
huizen, den nonnen was dit verbo«len. Alleen reizen door een

eenzame streek wjls haar ook ontzegii en zoo z^n er nog vele

andere verschillen. Wat haar uiterlyk betreft, daarin onderscheidde

do non zich niet van den monnik ; beide droegen het hoofd kaal

) lé. (Ii< lil Vikllt-e Puimsiii, itouddhiiimc (Loarlun 1808), |>. It. „Ven
l(< tRm|i!i oii |>:ii'iit l^'akyitiiiuni, iinr foulc d'a«-^U>« parrourairnt Ip* |in>tinc<>*

sacri^rx de riiido urioiinc, ii|>|«lant lm fuulci: „Je siii« ili>iid<lha' je luii

Uouddhii!"

1) The i'IkH t lill i07— III. .Ni» liuar b<>keerinK door SAripulUi, heette iij

bovendien „iHirtlimnigiiMthl".

') Therlgil Ihfl IXi—(!(>. Z\i wus di' vruuw viin Mahakii««ipa (in- Tbrrag.

1051— lOÖO), Irefdo vyf jaron onder de Jaina'^ en werd t<>en bekeerd door

Mnhltp. (iiitnnil.

*) /.iu Kern, (ieacb. v. b. Iluddh. I. ITkI vigx., voor hare laiiterlgke tuui-

tygingcn vun den lluddha en hnar vi-eeaelgk iilteinile.

*) De vertaling ..gcnu-ente" ii niet geheel juut. Wunl de leekenlidnialen,

(de n|>fl!uikn'4 rn ii|ul.«ikn's) behooren niet tot den Sanigho.

i
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geschoren en waren gekleed in het oranje-kleurige 'j gewaad, het

„ticivara" (d. w. z. „de drie kleederen" ; voor de non was echter

nog een vierde voorgeschreven benevens een kleedingstuk om
bij het baden aan te trekken). Het voedsel werd door bedelen

opgehaald en als eenig bezit hadden zij buiten het ticivara en

den bedelnap, nog een gordel, een naald, een scheermes en een

doorzij ge r, waarmede zij het drinkwater zuiverden van kleine

insecten, die er soms bij ongeluk ingevallen mochten zijn en

wier leven aldus gespaard werd. Armoede, onthouding en kuisch-

heid gold voor beide seksen als wet; de zwaarste straf, die

iemand treffen kon, was de onherroepelijke uitstooting uit de

orde en deze straf diende door den Samgha uitgesproken te

worden; wie het reglement van tucht overtreden had, moest

zijn eigen aanklager zijn, waartoe hem trouwens tweemaal per

maand de gelegenheid geschonken werd. De Sarngha, de ver-

eenigde broeders of zusters besUsten dan, maar van een persoon,

die als hoofd van een samenwonende groep optrad, dien men zou

kunnen vergelijken met den abt der christelijke kerk, en die krach-

tens een hem opgedragen ambt rechten uitoefende, daarvan wordt

niet gesproken ^). Ook Mahapajapatï GotamI, die in dat geval de

aangewezen persoon geweest zou zijn om als „abdis" te fun-

geeren, schijnt geen enkele waardigheid bekleed te hebben, die

haar onderscheidde van hare geestelijke zusters. Allen waren

zonder onderscheid „bhikkhu's" en „bhikkhuni's", bedelaars en

bedelaressen ; als de Buddha zijn monniken toespreekt, zegt hij

steeds: „bhikkhave"; met de nonnen schijnt hij zich weinig be-

moeid te hebben. Men onderscheidde alleen twee tijdperken in

de carrière van den monnik en de non: 1° den voorbereidenden

tijd, het noviciaat, beginnend met de pabbajja, eindigend met de

upasampada, en 2" den tijd na de upasampada, de wijding, die

den candidaat ten volle monnik of non maakte. Muntte men uit

door ijver, toewijding, heilig leven, dan werd men dienovereen-

') Soms vindt men ook andere kleuren vermeld: geel, roodbruin, rood.

Deze nuances zullen wel bij toeval door verschillende samenstelling der verf-

stof ontstaan zijn.

-) Zie voor de verschillende posten aan monniken opgedragen: Kern,
Manual, p. 83. Natuurlijk zal bij de nonnen een dergelijke verdeeling der

werkzaamheden bestaan hebben.
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kontiHtig «•''••r'l '•" (^oprozcii, maar oon hi'''rarcliie vf&n or niet

on do njiarii Thera (feni. Tlieri) ') wa» »lecht« eon eoretiU-l, lettorlOk

„de oudo" betoekonond, on gegovm aan de oud«To le<len van

don Satpgha, dio door \v\)shoid on vroomhoid uitblonken.

Do Thora'8 hobb«<n natuuriyk eon ruimer veld van workzaara-

hoid gevonden on zoudon dus ook gevoeglijk „kerkvader»" kun-

nen hoi'U-n, maar do Thorl's hobbon zich «lochtfi spirituoele ver-

diensten verwonden; do congn.'gatie dor nonnen echter, welke

schitterende eigenschappen sommige haror (Kik

hobbon, is altijd in bijna ieder opzicht iuin d»-

monniken ondergeschikt geweest; ree«ls df eerste garu-lliaiiiiiia,

door den Huililha aan do vrouwen opgolrgd, is er een .Hpr«'k'nd

bewijs van. Of men er al dan niet een wjuirachtig Budiihawoopi

in te zien hooft, zal wol nooit uitgemaakt worden, maar «lat d««

eerato wet voor do non do ondergeschiktheid aan iederen, ook

(h-n allerjongsten monnik was, zegt genoeg voor de mate van ach-

ting waarin de nonnensunigha stond on voor de mate van zelf-

standigheid, die deze bezat. Üe non, die haar plichten nauw^'. /• t

opnam, zag zich oen heirloger van groote en kleine onii r- v -

opgelegd, voor allo belangrijke aangelogonhedi'n niet allcon, ukuh

ook voor do alloroiibctookenendsto kleinigheden; gelukkig dat

men geen geloft«' behoefde af te leggen, die voor het giui.sohe Icveii

i)indontl was; wien het te zwaar viel, mocht de orde verlaten "i.

Was men evenwel lid der orde, dan ha<l men de best <lenkbare

gologenheiil (altyd volgens de Huddhi.stische opvattingi om naar

het arahatta te streven, eventueel dit to bereiken, wn gelegen-

heid, tlie het gewone dagel^ksclie loven in do wereld niet bie<len

kon. Streefde men er naar uit allo macht, dan dtHx! het er niets

toe, of men man of vrouw was, en dat tle Sanigha der nonnen

') Skr. Bthitvira. Ilrl NciIimI. oui/fr/iri;; ik een volkoüion j:- ' •
—

'
'

het woord tliriii, iiiuai «liMir de iMgentiiipliK'' Kriki-lijk^-

woord by oii« gckrofjcii lieofl, m hrl mei wel liruikliniir. i' '»

OH((<^i>ir beantwoordt er iian. /ie Vorwy» en Verdam, Mnl N\ bk. S, ».\.

>) In de Tlierl)tnthn komen een |MUir gevallen voor van aaceteii, die

tydelgk in de wen-ld terugkeerden en buwden; dut iij tot andere orden be-

hoorden, bewyst ditt hot iiiet'< ongi-wooiiü waa.

/.ie Therlff. '291 -311. <tl0—M7.

In don Sii Ijl vu ttaniku vu komt cone lekero Thullaliufl «oor, die de orde

vorhiiit. II, 'ï\i.
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gesticht werd met goedkeuring van den Meester bewijst, dat

althans in theorie de gelijkwaardigheid der vrouw erkend werd.

Dat de praktijk haar aanstonds ging beknibbelen, doet hieraan

niets af. Ondanks de bezwaren, die de Buddha tegen de toela-

ting der vrouw gehad mag hebben (wellicht had hij bij andere

sekten er niet veel goeds van gezien), zijn antwoord aan Ananda

bewijst, dat hij ook in haar de potentieele heilige zag; dat hij

voor de vrouwen den weg des heils niet heeft willen sluiten,

ondanks zijn sombere voorgevoelens, bewijst dat hij liberaal en

ruim van opvatting was ; dat hij het heil van de helft van het

menschdom niet op wilde ofiferen aan de belangen der „Kerk"

eert hem des te meer, al gelooven wij nu niet zoo vast aan de

voorspelling der 500 jaren, na welke men den val der ware

religie zien zou. Dat de vrouw voor volmaking vatbaar was,

werd trouwens erkend, ook door anderen. Er behoeft hier zeker

niet herinnerd te worden aan de geringschatting die de vrouw

in Indië „genoot"; smaadredenen aan haar adres ontbreken niet,

en de Buddhistische literatuur heeft eveneens haar getuigenissen

in dit opzicht. Maar een getuigenis van het tegendeel, die hoe-

wel haar zwakheid erkennend, haar toch tot het hoogste in staat

achtte, wil ik hier toch even vermelden, al vond ik die niet in

een Pali-geschrift, maar in een vertaling van een werk van

Aqvaghosa, wiens geschriften tot de Buddhistische Sanskrit-

literatuur behooren '). Deze zegt: „quoiqu'on soit femme et comme
„telle doublement sujette aux Kleqas et aux Liens, on obtient

„néanmoins la Délivrance". In de vi'oegste tijden zijn de vrou-

wen dan ook „arahanti" geworden ^) en tal van voorbeelden

worden er van vermeld in het commentaar op de Therlgatha ^)

') Afvaghosa, Sutralanakara, trad. en franp. sur la version chinoise de

Kumarajiva 'par Ed. Hu'ber (Paris 1908) p. 386.

4) Journal Asiatique, 8« S., T. I, 1883, p. 407 et ss. Léou Fe er, Comment
on devient Arhatl. „Ajoutons que Ie recueil pali Therl-apadana nous remé-

more Ia destinée passée et présente d'une quarantaine de femmes qui, a la

vérité, ne sont jamais désignées par la qualification d'Arhatis, mais qui sont

évidemment dépeintes comme telles, et en qui il est impossible de voir autre

chose que des Arhats femelles".

3) Thera-Therï-gatha (PTS) ed. by H. Oldenberg and R. Pischel,

1883. Deze uitgave bevat tevens uittreksels uit liet commentaar van Dham-
inapala.
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en in hot Apadana '). Daar ochter het bereiken van de volmaakte

hoilighfid ('on innerlijk procos i«, dat zich aan de waamoming
door do huitrnwfTcld onttn-kt on waarover de betrokken p<'r-

80on zeker zolf goon inede<lpelingen doen zal, kunnen wy hier

düzo kwestie vorder laten rusten; do verhalen er over hehbon

voor den niet-Huddhist geen antlere dan litteraire waarde; stich-

teiyk voor don guloovige, zyn hot voor ons slechtH meer of

minder l)elangrijke legenden, in vele opzichten te vergeleken

met do oudchrisU'lüke heiiigenlegonden. Uver het leven der

non, zooals dit in do werkelijkheid geweest moet zijn, leoren

zy ons niets, maar des tu meer hierover verneemt men uit

don Bhikkhunlvibhartga en uit Cullavagga X. Deze, beide doe-

len van het Vinayapitaka, z^n geheel gewijd aan de aange-

logenhedon der nonnen ; het zou t<' ver voeren, zoo ik ieder

artikel van het reglement, dat zy iM'vatten, afzonderlijk be-

handelen wilde; er is ook wel een en ander bij. dat \>oU'r

overgeslagen wonlt, en al zou dit in een getrouwe vertaling

van den Kanon niot mogen ontbreken, hier kan het gemist

worden, daar het vooreerst niet onontbeerlijk is om een denk-

beeld te krygen van het leven der non; in de tweede plaats

werpt het veeleer een ongunstig liciit op de tot het uiterst*^

gedreven zucht tot reglomenteeren — en die ging niet van de

nonnen uit en behoeft hier dus niet gekarakteriseerd te wonlen.

Monnikaclitige bemoeizucht met zuiver vrouwelijke aangelegen-

luHlen l)ehoeft hier evenmin op de kaak gesteld te worden ; zy

werpt geen blaam op de nonnen. Kan men soms met moeite

oen glimlach onderdrukken over de liwaze, onhandige manier,

waarop sommige vooi-schriften tot stand kwamen en waar de

vrouw z»'ker eerder het juiste getroffen zou heblM>n, alleen omdat

zy vrouw was, het rel.uis is alleen een Ix-wijs voor de volg-

zaamheid en onderworp(<nheid der nonnen, liie eerbiedig tot den

Satpgha der monniken opzagen, ook in aangelegenht^on, waar

deze zich liever niot mee had moeten l)emoeien. Wie trouwens

al deze Ziiken in ondordeelen bestudeeren wil, kan zolf de Pali-

bronnen raadplegen en zal dit zelfs mm-ten doen; daarom zij

het my vergund Itizonderhetlen, die naar onze begrippen kwet-

I) Apadnna (onuitgrgcvpii), iIpoI \nii iloii Kliuddnkunikllya (StitUpi^ka).
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send zijn, weg te laten, al zouden sommige voorschriften bijdra-

gen tot de kennis der Indische vrouw uit die dagen. Dit regle-

ment van tucht zal meer in het bizonder in het volgende hoofdstuk

behandeld worden, zij het dan ook in uittreksel. Van hoe groot

belang echter de getrouwe naleving dier voorschriften ook was

voor den bloei van den Saragha en den goeden naam, waarin

deze zich wenschte te verheugen (en er is menig bewijs van te

vinden, hoezeer het den Buddha ter harte ging, wat de men-

schen van de congregatie dachten en zeiden), er zijn nog vele

andere dingen van het leven der nonnen bekend, wetenswaardig

voor ons, van groot belang soms voor haar zelve en die niets

te maken hadden met een zondenregister — als ik het regle-

ment der tucht eens zoo mag noemen — en de straffen, die de

schuldigen bedreigden. Al spreekt het dan ook vanzelf, dat al

deze dingen evenzeer tot in kleinigheden geregeld waren en dat

men zelden de toevoeging zal missen: „en wie dit overtreedt,

is schuldig aan een dukkata" ') of welken anderen naam de be-

wuste overtreding dragen moge. Wat ik over het leven der

nonnen heb kunnen vinden, is hier in een korte schets bijeen-

gebracht, maar nu en dan zal ik toch uit het reglement moeten

putten ; niet alleen geven de inleidende regelen, die het tot stand

komen der verschillende voorschriften verhalen, zeer dikwijls

bizonderheden die als bijdragen kunnen gelden tot de kennis

van het wereldje der nonnen, maar er zijn ook voorschriften,

die, onbeteekenend op zich zelf, veel licht werpen op de toe-

standen in die samenleving, ook op het karakter der „vrome"

vrouwen, die niet altijd zoo heilig waren en zoo heilig leefden,

als haar gepast zou hebben. Dat het b.v. verboden was, een andere

non uit te schelden, komt ons niet zoo belangrijk voor als het

feit, dat de zusters zich zoo betreurenswaardig gedragen kon-

den. Laat ons hopen, dat zij allen althans naar de heiligheid

streefden.

Mogen wij Dhammapala gelooven, dan heeft het voorbeeld van

MahapajapatI Gotamï bewerkt, dat de orde der nonnen weldra

talrijke leden telde. De eerste schrede op het pad dat naar de

verlossing voeren moest, was de jmbbajja, het uittreden, het

') dukkata: iets dat misdaan is.
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w(<gt,rr'kki«n (uit hot t<«hiiiH). Ti^rw^jl dt» man mo*>»U'r wa» over

7.(]i\ «loi-n on lat<»n on oonvoudiK monnik kon wonli«n, al» hom
xiiIkH k^<mI liacht on tmk ii<' (^chuwdo man aan ni<'man<l rokon-

schap b««hoof(lo te ««'Von van hol foit, dat hy vrouw on kimlo-

ron — zoo al nii't onvor/or>{<l - «lan toch aan andoror zorgon

ovorliot 'u torwyi do man <liis niot oons il<' to«'!*t' nor

vrouw ncHxliK had tot hot vt-rbrokon van '/.[\u huw lar

(do pabbajjn maakto i-r van/.flf oon oiml aan», xt'ind li<t dr \ruuw

niot vr\), op d<«/.<) wyzo over ziclizolvr t«« h<''*<:liikk<'n. Z\) be-

hoofdo do toostoinmin^; van oudors of «<«lit«onoot, ja. indien 7.y

dozo niot bozat, van andoro vrrwanton, ondor wit-r v<KHj;dy /.y

Htond. l)t' vroogHto looft yd, waarf)p oon moi»jo zich aan de ordo

vorbindon mocht, waw twaalf jaar. \V»ór dion tyd word zy niet

goacht voldooudo Jn^stand to zyn togen koudo. hitto, honger,

dorst, mu«kiot«>nlK<t«>n on do aanraking van oon slang. Zy wa«

dan nog niet in st^iat haar lo.siM«n Indiooriyk to If.Toii on op to

zoggon, on zy wa.s or nog ni<'t aan gewond, Vfrs<-liill"'ndo licha-

moiyko aandooningon, dio pyniyk, lastig on onnang*-naam zyn.

to vordnigon ').

Mon ziot dat do jongo novice — süuiaiien hi'otle zy — reed.n

aauHtonds oon zokoro do»i» zolfhohoorsching nux'Ht Itozitton. By

do plochtighoid dor pabbajjn nuKvst zy tol dru-nKi;!! to«< doze

') lil lil' |iriiktijk tul hi?l wel niet «likwgN vihirK'ekniiit'ii lyii. .j.U .1.- man
licli inilrnlniid iiici» nnnlmk «an liet \er(Jer« lot <ier leliën M<-n ni.ii: irkrr

inovoel |ilii-ht]t(;e\(>el vermnlemtellen l>y f ' '• (ipt |m»iI »aii lirili|;liri<l

u|i nililiv In (li'ii A i'iK II

1

1 nrii n I kny II llunly l\, \<afi 'ilO

wonlt vrrliiiulil mui ot-n iimii ilie Mer j n lia<l . na liaar mcde-

(loeliiii; MUI i\)ii |>i>liliiijjn geJunii te lieliln-n. liet liy linar dr k<'ii< •( ly in

((ju hui" wilileii blijveii. gnnietemle <an clen rykitom, ilien liii "i'jfif. "n (fordr

wcrkoii verni-lili-iiil, ilnii wel naar linnr eigen fiiinilic tem. ren;

liUM'hl rclitor een liarer een umleren erlilgeinKit «i-nm-hen, maar

to leggen, uan wn'ii liy liaur ». Iiriikpii iii.h-s| ]• ' i>|»-

iiieuw een niati on luMMiiilr hem ili-n imam ».>n «••r<l

van het geval \erwittigil en iiilgeiiixxligi) njn. 'Hg»!

(e nemen. IV i-i-<le\aiit erhtgcntM^t vatte tgn vn>uw mvt de linkerhand aan,

in «Ie rcchterhnnil nam hg een «i-henkkan en nhonk d^'tr wtter ml. een

«yniboliiti'he hnmieling om ile |i|e<htige ..\rriln»<-lil. •!••
,

.-len.

ViHir ile linli»fhe opvattingen (iler wetU^ken iil l
^ -Igk

der vnuiw iie nion Jolly, llerht und Sitte (t;rundr<"' - <
') l'Ki'iltiva lAV. /M>-i7(iy<i. oen der nanion voor de ovorlreüingon.
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woorden uitspreken: „Ik neem mijn toevlucht tot den Buddha,

ik neem mijn toevlucht tot den Dhamma, ik neem mijn toe-

vlucht tot den Samgha". Na aldus als aspirant-non geïnstalleerd

te zijn, werd men aan de meer bizondere zorg eener speciaal

aangewezen zuster toevertrouwd, die er voor te waken had, dat

haar leerling, haar antevasl, zich behoorlijk oefende en voorbe-

reidde. De definitieve wijding, de ujxisaynjMdö, kon eerst op

twintigjarigen leeftijd verkregen worden, maar welke ook de

leeftijd eener tot de orde toetredende vrouw was, zij moest

steeds twee jaren lang leerling blijven. Als zoodanig heette zij

(hoewel zij eene samaneri was) eene sikkhamana: „eene, die

onderricht wordt". Dit woord heeft dus een minder ruime betee-

kenis dan samaneri, den naam voor elke novice. Het schijnt dat

het woord „antevasi" meer bepaaldelijk de betrekking tot de eigen

leermeesteres aangeeft; in Pacittiya XXVII wordt gesproken

van de antevasi's der non Thullananda. De leerling deelde niet

in dezelfde rechten als de nonnen, die reeds gewijd waren. Er

is in Pac. XXVII althans sprake van een geschenk in kleede-

ren, dat de congregatie ontvangen had en waarin Thullananda

haar leerlingen wenschte te doen deelen; deze waren evenwel

op reis en daarom stelde Thullananda de verdeeling uit, hetgeen

een zeer berispelijke handeling was. Men moet uit dit verhaaltje

niet opmaken, dat Thullananda met meer gezag bekleed was

dan andere nonnen. Misschien is- er wel eens een non van dien

naam geweest die dikwijls aanstoot gaf; als er nu iets geschied

heet te zijn, wat niet in den haak was en een nieuw voorschrift

van wege den Buddha uitlokte, dan was Thullananda in vele

gevallen de schuldige, en op haar rekening komen talrijke mis-

drijven, die aanleiding hebben gegeven — zooals de redacteuren

van den Kanon ons willen doen gelooven— tot allerlei verbodsbe-

palingen. En nu houdt Pac. XXVII niet in, dat antevasi's niet

mogen deelen in de goede gaven, die den Samgha te beurt vallen,

zooals men zou verwachten, de regel is alleen : dat het onrecht-

matig is, de verdeeling van kleederen te beletten of uit te stellen,

wanneer deze wettig geoorloofd is. Toch leert de inleiding tot

het artikel, dat de antevasi niet mocht verwachten, dat er reke-

ning gehouden werd met hare afwezigheid. Zeer veel tot allerlei

verbodsbepalingen hebben ook bijgedragen de Chabbaggiyo bhik-
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khuniyo <\. i. hot Zestal Nonn<^n, «lic voel kwaad «Iwlon. telken»

weer. By rltt monniken vinden zü haar tegunhanger* in w-n der-

geiyk HchulmHch zetitAl. Hut \» duidoiyk, dat dit allen slechte

flcliovo poreoonHJkhfHlen z^n.

MoeHt dü luenni'estertM voor de I>ehoorl0ko voorbereiding harer

loorlingcn z<trK'«'n, deze wa.s van haar kant allerlei kioiuf dien-

Hton en oplittriidlu'di'n verschuldigd. Thnlianandfl had ••«•n-^ i-on

loorlinge. Cai;«Jakfl!l ;;.||.'«-ti'n (df v- iio

non die zieiizi-lf hrrliaaldflok aan o\. .%
leerlingen to<«vertrouwd z<>» li<'i>l)<*n, i.-» ai v-v lu Th.

«en gewrocht der vi-rlH^eMing te zien». Van de/ I wordt

verhaald, dat zy twistziek wa-s, altyd pnuitte, runux?r maakte,

kihl)elde en Veelvuldig disputen in den saipgha veroonuuikte.

Dat zU in wn bUeenkf>m.Ht van den saipgha hierover berispt

zou wonlen, wilde Thullanandn niet dulden. Het geleurde even-

wel op zeki>ren tUil ilat Thullanandn voor zaken naar een nabu-

rig dorj» mo<«sl gaan ; van hare arwezigheid maakte de congre-

gatie gehniik om ('aijijiiknll onder handen te nemen: en toen

deze haar wang<'dnig niet erkennen wilde en du- iw

toonde, werd /.(l
gi'.sihor><t '». TfM-n Thullanandn w.» .\n,

was /.y zeer ontstenui, dat ('ai)<jak.lll ii.uir ni'
' kwam,

geen zitplaat.H vixir haar kliuirgemiuikt hail, j bnicht,

om zich de .stoffige en mo<>de voeten te w:i II voot-

bankje klaar gezet hail, ja, haar niet eens teg. lan was

om haar van den lH»«lelnap en het opperkh^Ml te ontlasten en

mot eon dronk water te verkwikken. (Men ziet du», al is het

niet de »H»«l(M'ling van den verlialer geww>st, wat do plichten

der sikkhani.m.l jeg<»n» de non waren, wier antevflsT zy was.

Tevens biykt hieruit, dat de geschorste leerling ileze dienston

niet vernrhleti mix/it, want ('. was wel i

ThuUanaiid.l V(M<g»|e haar t»ie: „Wel i.irom «yt gy

my niet tegemoet gekomen «>n hebt gy nui ^i<~•v^\ zitplaats b»»-

') bhikkhuui-mmijho iUttylokfthm ukkMtfH wichl. wenl ly

tg<lplyl( uil iIp gp|iii<«niicliii|> «lor nul' ••»

l'hi lil om «prtnitll MA:J>/ii(><iri ( ite. II0I «prh*«t «indi mpi)

in Sai|iglia(li«oita IV ( niiikkliuiiltibh 1 .>..../". i.<i*<>»rt naam »o«>r iwmaHfrr

v»rgry|wn

)
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reid .... enz. enz. ?" „Hier is datgene geschied, Zuster, wat

iemand kan verwachten, die onbeschermd is" antwoordde Canda-

kalï. Thullananda vroeg wat zij bedoelde. „Zuster, omdat er

niemand was om mij te beschennen, en omdat ik een kwaden

naam heb en omdat er niemand was, om de Zusters tegen te

spreken, hebben zij mij geschorst, want ik wilde mijn fouten

niet erkennen". Thullananda, die even lastig van humeur was

als hare leerling, barstte in verontwaardiging uit: „Dom zijn zij,

onbevoegd, zij weten niet wat een kamma is '), wat een fout

voor een kamma is, of wat een kamma al dan niet geldig maakt

;

maar wij zullen dat kamma öf te niet doen, öf het in de

war sturen". (Het schijnt dat het strafgericht nog bijeen was,

toen Thullananda thuis kwam). Zonder een oogenblik te verlie-

zen, riep zij de congregatie der nonnen bij elkaar, en herstelde

Candakall in haar voormalige positie. Tot zoover het verhaal,

dat dienen moet om handelingen als die van Th. jegens den

Samgha te gispen en te verbieden.

In de verschillende artikelen die over de sikkhamana hande-

len, wordt steeds gesproken van de zes dingen, waarin zij zich

te oefenen heeft (chasu dhammesu sikkhitasikkha) : zij heeft zich

namelijk te onthouden van diefstal, onkuischheid, leugen, geest-

rijke dranken en het ten ontijde nuttigen van voedsel, maar

bovenal heeft zij te zorgen, van geen enkel levend wezen het

leven te vernietigen (Pac. LXEI). De staat van sikkhamana,

verplichtend voor iedere vrouw, was een der voorschriften, die

alleen voor de nonnen golden ; wel bestond voor den aanstaan-

den monnik evenzeer het novitiaat, maar zonder een voorge-

schreven vasten tijdsduur; de eenige voorwaarde voor zijn upa-

sampada was de twintigjarige leeftijd, mits de pabbajja van te

voren geschied was'^). Van Mahinda en Samghamitta, den zoon

en de dochter van koning Asoka, wordt verhaald, dat Mahinda

op éénen dag de beide plechtigheden onderging, zijn zuster moest

twee jaren wachten.

') kamma, offlcieele liaudeliiig ui' besluit van deu Saiyiglia als zoodanig.

Childers: „ecclesiastical act". De nonnen komen voor zulke gelegenheden

in vol convent bijeen.

-) Kern, Manual, p. 7G.
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Do u])aM<iini>u<lfl, (lic van •!< HUnuinfr} eonc mmaiü maakt« '),

waH wn pli'clitiglwifl, <Ii»' in Cullavnggn X, 17, uitvoerig Imj-

Hchrovon wonlt. I)«i canilitiaU< voor do wyding htfft all)<ro«rHt

vior on twintig vragi-n to l)oant\v<K»nlon. «lio al flatgcni* N'trt'ffon,

wat orno vmiiw ongffwliikf, tiiaakt om do wyding to ontvan«on.

Do ülf forsto vragi'H hohbi-n t«<n dot-l vast to -• .|i>

Bflmaijort vr^l in van do daar nador om»rhrovi«ii Ico

miHVoriiiiiigon '). In 1:2 -Hl vnia^t mon hiuir of /ij \rij m van

molaat.s4;ldioid, /.wiTon, liuiduit.tlag, toring of vall)-ndo /ioku*.

Dan volgt vraag n". 17: „'A[\t gy oon n»on»choH)k woz»«n'/"

n'. IH: „Zyt gU oon vrouw?"

n". lü: „Zyt gü vrO (d. w. z. goon slavin»?"

n". 20: „Zyi gÜ vrj) van Hchuldon?"

n". 21: „Zyt g(| niot in ".h konings dionst?"

n". 22: „HoIiIm.<u uw vadoi on uw ino^nlor hun t/)c8t<»mining

gogovon?"

n". 23: „Z^jt gy vollo twintig jaron oud?"

n". 24: ,Zyt gy iRdioorUjk voor/ii>n van do gowadon «'D ilon

l)o<lo!nap? IIiM" i.H uw naam? Ho»* hoot uwo Pavat

tini?" ')

Do oandidato wordt van to voron mot don inliou<l do/.«>r vra-

gen in ki«nnis go.stold <«n togoiyk ondorricht. op wolko wy»«
dozü vragon boantwooni mm^ton wonion. Dit (»ndorriolit goschi«It

ondor vior oogon on door oon vorstandigo, «laartoo ton vollo

hovot'gdo, door don Sat|igha aangowozcn non. Daarna naat dozi'

non alloon naar don Sjimgha torug on vraagt viTlof do cnndi-

dato liinnon to mogon loidon. Dozo moet nu lunnonkomon, het

'ipporklood /.oodanig goHchikt, dat hot .HWlit.-* i'i-n •««•houdor U'-

dokt, zich huigon voor do vorgadi«nlo lihikkhunlV. t;-lnirkt no«»r

'I bhikkhiinl \\i\'> roii liriiaiiiiii^ i-i iiilcr* hrid, lu.i.n i«'

IrnkPIll in iIpii rcgrl iii ilc trkotrii ili< i|.>ii k'

•) SBK XX, |>. 'MO, li-rkpiit liiPi-lig «aii a « numbpr uf driur-

mitici, iibnormitipii, or dinvoii»», all uf whi< h hntf n>l>r«n<e to Iho wonib or

iU iirt'oiuMiricx. Soiiio of thi<ni «n> tinintrlltfiltlr t«> ii»". — Jolljr, Mcdicin
((iiuii<lri->i 11)1)1) Ku|>. IV, S. M)IT *A>

*l |)p lutnilluti \t ilo iiiiii, iiiiiIpi \> 'Ir ii|KiMiii|>a<l4 plodU ia\

liobiM'ii.
/.\t

JH \>in II» ».>n>n lUKl het i.m.. m In raiKlliUtP («lul itrmfi>*t

Voor ittt bitoiKlrn' geval lou mon haar ituii do „|in>intilnx" kunnrn IwIiIpIpm.
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gaan zitten, het aiijali-gebaar maken en verzoeken de upasam-

pada te mogen ontvangen: „Eei^waarde Vrouwen, ik vraag den

Sanigha om de upasampada; moge de Samgiia in zijne bann-

liartiglieid mij, Eei-waarde Vrouwen, omhoogheffen" (d. i. ontruk-

ken aan liet wereldsclae leven).

Driemaal behoort dit verzoek uitgesproken te worden. Nu
treedt de verstandige, ten volle bevoegde non ') naar voren,

verklaart, dat zij deze jonge zuster onderricht heeft en vi-aagt

nu verlof, haar de vier en twintig vragen te mogen stellen. Als

deze op bevredigende wijze beantwoord zijn, dan neemt een

andere verstandige, bevoegde non het woord en spreekt als

volgt: „Eerwaarde Vrouwen, de Samgha moge naar mij hooren.

Deze SamanerI, A., wenscht de upasampada van Zuster B. te

ontvangen; zij is vrij van de (24) beletselen en behoorlijk uit-

gerust met gewaad en bedelnap. Zij verzoekt den Samgha, de

upasampada te mogen ontvangen en de Eerwaarde Zuster B. is

haar Pavattinï. Zoo de Samgha het passend acht, laat dan de

Samgha A. in haar midden opnemen, op verantwoording van

Zuster B. Zulks is mijn voorstel.

Eerwaarde Vrouwen, de Sauigha moge naar mij hooren. De

SamanerI A. wenscht de upasampada te ontvangen van Zuster

B., die haar Pavattinï is. De Samgha verleent aan A. de upasam-

pada met Zuster B. als Pavattinï. Al wie onder de Eerwaarde

Vrouwen hieraan haar toestemming geeft, die zwijge; wie niet

toestemt, moge spreken.

„Ten tweeden male zeg ik dit alles", [woordelijke herhaling

van wat deze non gezegd heeft.]

„Ten derden male zeg ik dit alles", [woordelijke herhaling.]

„De Samgha heeft aan Zuster A. de upasampada verleend, op

verantwoording van Zuster B. De Samgha heeft haar instemming

met deze zaak te kennen gegeven. Zoo heb ik het zwijgen

verstaan".

Nu begeeft het jongste lid der nonnencongregatie zich naar die

der monniken, waar alles zich nog eens herhaalt en de upasam-

pada haar onder dezelfde ceremoniën vanwege den Samgha der

') Dit is een staande uitdrukking; vyatta palibala bJiikkhiint
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Idiikkhu'H v.-rltM-iifl worJl. D»^z«' tw««<,«|(« wijflin? x-n <J>-z>- i" pas

(l() (•(•litc, dn- ilfti (loopila^^ l,"''''^' kan zij - it

/.\j viTkliuinl liec'fl, in «Ion Sar(n;lia <I<m ; r»

zUn, nailut g«»blük«n wa«, tiat zü vry \va« van de N-li«t»elun.

AIm ()ok (li-'Z)t |ilucliti|^h<>iil af(;<<lcKjp«>n b, (<aiui «Ie luonuikun

do Hchaduw m«U-n, Zfggt'O aan ilez»' jongHtt- dochtur van den

Buddha welk Hoizoen, wi<lko da^ en welk uur van den dag het

is ') en drai^on dan aan d»; nonnen op, haar verder te onderrich-

ten, wat de ,drio iK^ninxlJudhe^len" z^n en van welke acht din-

gen zy zich lioeft te onthouden ').

Voor dt) aldus gewade non komen nu de v. uj

iïet dammiUi, dat men <le „Tien Uelxxlen" zou . :i.

Dat de sikkhaiii.lini y.'uih te onthouden hail van 1 . <1 n-

kuischheid, -i". dit-lütid, 4". leugen, 'j'. gee.stryki>driuik •!•

sel nuttigen op onviH>g/.ame tyden, i» Tee«l.s venneld, maar nu

irt bovendien nog verlMxlen: 7". het h^wonen van wereld.scho

vermaken, 8". het gebruik van aierailen en zalven, 9". het ge-

bruik van oen weelderige legonitodo, 10". hot aannemen van

goud of zilver.

Een oigoniyke oeretlionst bestond er niet. De Buddha erkenile

niet het gezag van den Veda, luin do offers hechtte hy gwu
waarde, prie.iters waren er niet. Wel wjus er do pruiiiking, maar

dozo was geen ambt van lM>piuildelijk d.i j>wezen per-

«onen. Tf>ch kende men een kerkelyken l'>n <lag van

) hit i» namrlgk hp( uur liarrr gretlelukr |^b>Mirtr, haar oudrrtloin •!•

Miiii worill van dit uur af K<>>'<'k''nii

') \U< b«niHHli|;ilhpdrn, Jr iiiAMyu'f, lyn : «octliet, Jat g(>lM>«l/<ld wordt, kl<<*-

liiiX, wunrvoiir inon lirt niatrriiial uit d»n li>rT«nh<M>|i l><>h<mrt tr lorkrn,

kc><<ii<n-uriMf iil-» lunlu-ijn. IW> nioiinikeii hcbbfn nojj w» tirrdc: den toet

rpiiK lHM>in> nli Irgrmtcilf.

In do praktyk ging alle* loo «trvng nirt tt><>, maar oogTtwijfrld lyn er

uiwctpn gi'w«'«'>t, dic indrrdaad ii'ió liffdcn. Yjrn non lllo^^»l•^rnwl•l ntvt ondrr

iHNimt'n huiirn, iclfii nuK-ht t\) nivt allrrn wou<>n ll<'i 'ti voniM-l

iii-h(jiit rrhtor nituil nlrrng iii adit gcnonirn tr (ijn, » : at, wal
men krrrg (i>n '\r vnmir Ipokrn ond«'r»*-lifidilpn in-li il'- i m ., i^.' i 'lan h»d
Mii'M hrt. Wilt ilo \»<>iliii)t betreft, nirt knu.ul. !)«< a>lil ilintCfti. »4.triAii m«n
oril te unthoudrii lippft, lyn noir de um-ning van oldrnlirrg i-n l(hy«

Davidi (S II E XX, p. 355, n. 3) acht hoofdfondra, waaroT«r in h«t Tolgrodo

hoordttiik.
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de Uposatha-viering, dien men den Sabbath der Buddhisten zou

kunnen noemen. Het was een vastendag, ook voor de leeken-

lidmaten; het gewone werk stond stil op zulk een dag, men
trok schoone kleederen aan en ging ter kerk, d. w. z. men ging

naar de prediking van den Dhamma luisteren ').

Werd op deze „Zondagen" gepredikt, voor de monniken en

de nonnen bestond nog een andere plechtige bijeenkomst op den

14'=" of 15"" dag van iedere halve maand. Zij kwamen dan bijeen

in het Uposatha-huis en luisterden naar de voorlezing of liever,

de voordracht van het „Patimokkha" -), het reglement der tucht.

Aan het eind van elke afdeeling werd gevraagd, of men zich al

dan niet bewust was, gezondigd te hebben. Hier was dus een

voortreffelijke gelegenheid om steeds de voorschriften indachtig

te blijven.

Voor de nonnen bestond een afzonderlijk Patimokkha. Niet

alle vergrijpen waren even zwaar en de straffen verschilden

dienovereenkomstig. De ergste waren de parajikn clhcmima, de

hoofdzonden, die de onverbiddelijke uitstooting uit de orde na

zich sleepten.

1) Kern, Gesch. v. h. Buddh. II, 205 s. v. — Man. of Ind. Buddh. 74, 99.—
E. Hardy, Der Buddhisnius nach uiteren Püli-Werken dargestellt. (Munster

i. W. 1890) S. 78.

Het Indische upavasatha-feest bestond, en de Buddlia heeft dit slechts als

kerkelijken feestdag overgenomen. In Mahavagga II, 1, wordt verhaald, dat

de paribbitjaka's, en wel de volgelingen der dwaalleeraren op den S'"", 14™

en 15™ dag van elke maandhelft (pakkha) bij elkaar kwamen en hunnen

Dhamma verkondigden.

Koning Seniya Bimbisiïra van Magadha, die den Buddha en zijn secte wel-

gezind was, zag met bezorgdheid dat dit gebruik aan de scholen der dwaal-

leeraren veel aanhangers toevoerde en hij bracht den Buddha op het denk-

beeld, deze zede ook te volgen. De Buddha voelde veel voor dit voorstel en

schreef nu ook aan zijne discipelen de Uposatha-viering voor.

Met betrekking tot de dagen heeft de tekst: „catuddase pannarase atlha-

miya ca pakkhassa . . .
." Er schijnt verschil van gevoelen te bestaan of dit

aldus opgevat moet worden: den li'^", den ISe» en den S»» dag, dan wel:

den 14en of 15™ naar gelang de „pakkha" 14 of 15 dagen telt, en eiken

8™. Zie SBE XXIII, p. 239.

Kern, Gesch. Il, 205, spreekt echter van 4 maal per maand en schrijft

dit toe aan „eenige onduidelijkheid in de heilige schrift".

2) Over de beteekenis van het woord heerscht verschil van gevoelen. Zie

SBE XIII, Introd. XVII; het meest waarschijnlijk is die verklaring, die het

woord met den wortel muc in verband brengt. — Zie ook Childers, 363 s. v.
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Hff jaiir w!i« vcnii'flil in <lri«< >«'l7,oonon: clon wintT. «Ion

zonn'f <>ri Ik'I P"i,'<'Iis.m/.ih'ii (V,i.s>.ii. (!• <liirfni|c «l<'t -^

het H'i/on on tn-kki-n v<Tlxxlfii 'ii tM-lioonlo if<l<T' ti

non thui.M t« hHIVfn, althans een va«t onilenlak vo«r ilien t[\t\

te hi'l)lM>n. I)«( v;LHHii|MTi<xle wi-nl l>e.'*Iolen met «Ie Paniranil. ile

„uitnfKxJiKinK". Ieder lid der fongn-^atie vrrtcg aan z^jn moile-

leden of 7.y eonig mistlr^f of wangtnlray by hem of haar »»e»|)».iird

hadden ; wie iet8 gezien of gehoord had, of zelf» o^ik maar ver-

niocddo, wenl uit|j;en(HMligd het t«« zeggen, op«hit de M-hui<lige

lioete zou kunni<n do«'n '). Na aMw)p vaii de PavflrauA he«'fl d»-

Kathina phiatM, de verdi<*<|ing van niati'hiuil (katixin viH.r de

kleeding van den Sanigha ««n w«>! aan die liih-n, dn- tM-hiM-rti*

hehben aan een nieuw k Dit n)at<'naal \vii|.|t ,\,M^r

li'eken gi'Mtïhonken, ile San ii dit plechtig in 'intv.uigst

(het heefl. te ges<-hieden door een kapittel, van Mim>t.ii' Mlf per-

wonen» en dan wi.nlt uitg<<m:uikt wie nieuwe kliMMluiK' ii"<"lig

heeft. Deze worden dan verviuirdigij. f>runje gekleurd en toege-

wezen. Het maken en het venvn njot>t binnen 24 uur klajir z^n '».

Zooals men ziet, hiold men zich niet al te xtreng aan de |om|M<n

van den lorrenhoop; er Ijestonden integendeel velo verbodttbvpa-

lingen tegen «Ie weelde in de klee<ling.

Of er in den vnwgsten tijil reeils klooster» waren, is niet met

zekeiheid bekend; het wordt efht«*r niet wiuirM-hiUiliik paiht.

In z^n „Manual of Buddhism", p. Hl. /egt l'ri't' : ,it in

nut clear where in the tlrst timi*» of the order i; :.,a|tart

fmni the lierniit», had their ab<xle», i«ither ilumijj llie Uetreat

or during the nther |>art of the year". En iet*» verder: .... we
arrive at the conclusion Üiat the tenor <>f the regulatinn <'om«»8

to this: during the min the monk.n mimt stay in a monaMtenu*

or any other tlxwt abodo; in other sk'ason» they uuit/ do so".

Al wordt het norgen» uitilnikkelOk vennejd. i* er toch reden

') K. II Ar tl y, llinidli. TW . . . „dieip Knoi wur lur / •i-tTmU
ihrr aliM-hliriucnilr Kurin prhielten, *ic aiin «lu-^rn irll' brrfiU

iihillich ilcr llrirlitrriPi- tii i'inrr blo«'ir- '
--'• > ^.,,

Kcrii, Mitiuial, tUO: „il m ii Iroti' -i*int; |>rpM>nl<

tl) thp moiik*, for invitiiit; llirrii (<> dr

'I .M aha vtiggii VII on VIII betatteii de bp|Niliiigca owr ka^hin* on

klcc(liii((.
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om aan te nemen dat de vrouwen althans gewoonlijk thuis

bleven in haar klooster of hare woning.

Het leven van den reizenden en zwervenden bedelmonnik was

uit den aard der zaak minder geschikt voor de vi'ouw en zij zal

wel een zeer klein aandeel gehad hebben in de propaganda van

het Geloof, welke alleen mogelijk geweest is, doordat de Bud-

dhistische monniken zich als apostelen op weg begaven.

Naast vihara (dat echter ook een tempel kan beteekenen)

bestaat voor de woning, waar monniken en nonnen in groepen

samenwoonden, het woord arama, dat tuin, park, lusthof betee-

kent. Als den vroegsten vorm van een klooster, waarvoor het

meest gewone woord samgharama is, zal men zich dus een tuin

moeten denken met een kleine woning of enkele cellen daarin

gebouwd. A. Foucher spreekt van „les premiers ïmima ou „parcs

de plaisance", dont de riches fidèles firent présent a la commu-

nauté (samgha), (qui) embrassaient sans doute dans leur enceinte

tout ce qui intéressait la vie spirituelle, aussi bien que maté-

rielle, de ces meines mendiants" '). Caroline Foley ^) zegt „There

is no clear evidence, I beheve, that a self-contained enclosed

building, or set of buildings, forming what we understand by a

monastery or convent, existed in those times. All that there

seems to have been by way of accommodation in this or that

vanam or grove was, in the first place, a paved floor surmounted

by a roof, borne not on walls, but on wooden columns, consti-

tuting together the hall or Sala, and a private apartment —
sleeping chamber and study — for the use of Gotama. The cot-

tages, cells, or cabins for the shelter of each brother or sister

were probably grouped round this central erection, but of storied

house or outer wall we do not hear" \ In het Apadana van

Mahap. Got. wordt gesproken van een bhikkhunfipassaya dat slechts

de woning, de kluis eener non beteekent (2. 140.). Eveneens

hhikkhunilayana (16). In Cullavagga X. 24 wordt gesproken van

een uclclosüa, door een leek-lidmaat aan den nonnen-samgha ten

geschenke gegeven. Uit het vervolg schijnt men op te mogen

') L'Art gréco-bouddhique du Gandhara I. (Paris, 1905) p. 146.

2) Mrs. Rhys Davids.
^) Transactions 9'i> Intern. C'ongi'. of Oi-iont. (1892). I. 360.
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niaki'ii, *lut or Hpnikn is van i-eii k'-Imuw of guljouwtji', waiihn

)lu nonnon woni<n konik'ii. Hot wrhaal im, nok in de wrtaling

ilor S, B. K., vry onduidolUk ').

Do kItKHlintf dor noniion was ({''lU'' <>'^'> *1>'' ^'^n den monnik:

hot liiinirii, In-t driovoudi^ ^o\v:ukd, hootte ook wol kowm of

kiwttva ') naar do pHxlarliliK i,'oli' kleur. I>i' drio .! de

kioodin^ .HainenHt4<ldon, waren <li' uuUiruifiHnkn , ||. .h1,

do utliinitittiiyii, het Ntvonkleod en do Huin/hn' ! kaj) *).

Hot (iniiorklfod wa« oon .noort van n»k *) di- , i.-n worti

ilcjor niiddol van hot koijdluuullnind ^>, don Kiirdfi; liol oppor-

klood hfdokto iKirst on linkormrhoudor on P'ikto tot aan do knief*n.

De rochtorarni on schouder hieven hloot. Do sa/^ghnti, de py,

waa volgen» sommigen oen mantel on schynt meermalen ver-

<) liet woonl uiiilntiia komt bij Cliil.lrr» niet * • '- <• " f \X. ."KI,

n. 'i; o|i gronil vuii llu d il liitgli <>>a ' ('<immrntair bhani|*-

»fll(l" worill lirl iluar vrrtnalil nirt trrntni't loJtir. „\S\n ' U -|l cnO.,

„iit Miihnvii)(ga I, lil, anwi-blinixla aml ImKlii-bliiiriija ure c«i>Jrnlly (('^x>m*

uttniiliiiK uil hopH»* ur elrphantx" Uhaiyln-uMA kiui rchtrr ««pii fi<fii jmiA.

hui» l)rlopki>ncn. IVofrinor K r r ii \crlwtpil lipt wiMinl uililnnttn in u-l.trul-i =z

legaat ( Vrn<|ir. (ii'wlir. II, 'J1^J) pii vrrwijot naar ppn |>U.it« in 'l-n SultaMMiaAga
( Vinnynpifakniii, piI. oldpiibpru, IV, itl). lil het »pr«ol^' Klijkt prht<>r

<liii<|p|gk lint (lit IpKnat ppii ijrtiouwtje w««, «tant eon <|pr lünpn \.\n Hm rrf-

latrr, <irli bcroufil wunpiiili', wildn ile nunnen rr uidpllrn : ,,nikkli>tifuilh'

ayije" ; (ren prucea wu» lirt navolg).

') ('hiliteri: tiiwny, reiliiioh yellnw. Skr kJUilya i* echter «•Igi-n* UU:
„r«>t in einrr br«ljmmten Niianre". ('a|i|>el|pr'» Wbk.: „braunml".

I|pt (idi-dni, (lal iii hi-t Kllin<i({r.i|>lii«'li Muiwiini Ie leiden • iKeachrnk

«uil l'rof. Dr. J. I'li VukpIi \rrl>Miiil iiirl dr kleur, ilip wy \- < > >-'- gf-

woon <ijn, oranjr te noemen. Wel de gordel, die «an tiiitr it;

de gewaden e<'liter, die viin lijn katoen ign, hebben niet di- t itij*>

kleurig katoen hei-n. maar epn nuance, die lot hel geelacbtig bruin

nniiert.

>) Kern, liex-h v. h Uu<ldh. II, Xi. Manual. 70

*) Kern, Manual : i>rllti-oal. Muar : < ipa<-h. «. h. Uuiidli : „»ourt «ao Khort". In-

derdaad i« liPt l>eide; hel i» een tierkiiiit'- '• '
•• — • • •—nlyke rok,

niniii hij gunt bij wgie van rok om bel I een der>

gelgk kleedingntuk l lk> anUinitA>aka in I.' !
'' M.

') Het kflyaUindbaiiii in hel Klhii Miiv i« rrn «tetigr («ml, geweien «an

oranje lyde, 4 c.M. breed en 70 r M. lang. aan hel r^-iip pinH* »an ilpn >>«nd

wordt hel weefnel viMirtgeiet al» een kixml ^i»ii
"

»jn

een pijixMnleel, aun hel andere uilPinde i« «••ii ^ «"d,

wuarin een cylindervurmig gat i« uitgehold. !>-•-. ... , -..^•rd

getrokken worden, om den gordel te «luiten

3
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ward te wordon met den uttarasanga '). E. Hardy bijv. schrijft

in zijn „Buddliismus" (S. 76j dat de sangliati was „ein Lenden-

kleid, welches um den Leib und Rücken getragen wurde" -;.

De non had bovendien nog twee andere kleedingstukken, den

samkacchika en het badkleed. Het woord ^samkacchika" wordt

in S. B. E. XX, 351, vertaald door „vest". In het commentaar

op Pacittiya XCVI leest men ^samkacchikan nama udhakkJutkam

ubbhambhi tassa paticchadanatthaya" ; het is dus een kleeding-

stuk „dat dient om het (lichaam) onder het sleutelbeen en boven

') Een zeer uitvoerige beschrijving van de kleedingstuliken en de wijze waarop

ze gedragen moeten worden, vindt men bij I-tsing, A Record of the fiud-

dhist Religion(A.D. 671—695)transl. by J. Takakusn (Oxford 1896) p. 72. 11'.

Die beschrijving is echter verre van duidelijk; Takakusu zegt in een noot:

„the whole description is obscure and my rendering is tentative only".

I-Tsing schijnt zelf moeite gehad te hebben met de beschrijving, want in

zijn werk, dat hij uit Indië door bemiddeling van een priester naar China

zond, schreef hij (vert. v. Ta kak.): „If you wish to be well acquainted with

tlie method (of wearing garrnents), you must wait until we see each ether".

Zijn beschrijving echter, hoe men den antaravasaka om het lichaam beves-

tigen moest is juist, naar Professor Vogel mij meedeelde, die zelf gezien

heeft, hoe dit kleedingstuk gedragen wordt.

^) Professor Vogel noemt de sanghati het kleedingstuk, dat over de beide

andere gewaden heen wordt gedragen, en eenvoudig een hei'haling is van

den uttarasanga. Inderdaad zijn die beide gewaden in het Ethn. Mus. nage-

genoeg aan elkaar gelijk. Het zijn twee langwerpig vierkante lappen, ter

lengte van 2'/.2 M. en 2'V4 M. en beide 2 M. breed. Van den uttarasanga

deelde Prof V. mij mede, „dat hij gedragen wordt bij wijze van een toga,

met den linkerarm in het kleed gerold, den rechterarm vrij. Men kan hem
op twee wijzen dragen, met bedekten of ontblooten rechterschouder". In het

Mus. is een klein beeldje van een Bnrmeeschen monnik, dat zeer duidelijk de

wijze weergeeft, hoe zulk een kleed gedrapeerd wordt. Hoe de monniken

echter er in slagen, na zich eerst gehuld te hebben in den uttarasanga (een

lap ter grootte van een flink beddelaken), zich opnieuw te hullen in een

tweeden lap, die nog grooter is, terwijl zij de linkerhand niet eens meer
vrij hebben, is mij niet duidelijk. Het schijnt ook overbodig; evenals het zon-

derling lijkt, dat twee nagenoeg gelijke kleedingstukken, die op dezelfde

wijze gedragen worden, verschillende namen dragen. Ik acht het niet onmo-
gelijk, dat wij hier met twee sanghati's te doen hebben, dat het Burmeesche

beeldje de sanghati vertoont, en dat het klassieke ticivara zich gewijzigd

heeft, zoodat de eigenlijke uttarasanga in zijn ouden vorm niet meer ge-

dragen wordt en plaats gemaakt heeft voor een tweede of reserve-sanghiïti.

I-Tsing (p. 55) noemt dan ook de sanghati, „a doublé cloak" en den utta-

rasanga „an upper garment". Zoo de beide eender waren, zou hij het wel

gezegd hebben.
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il<<n nuvfl to lH<<|i<kki5n". I)aur du uttariLüiA)^ hut lichaam ructl»

van du Mchoudfi-« tot du kniu<'-n U^luktu, maar dun recht«r-

Hchoudur hlixtl liot, zou inun kiitinun riiuuiiun. dat dit viunlu

kli'uiliritJHtuk dur non kiuM^hhuiiLshulvu difn*-n nio<-Mt, om haar

halrt, mtjioudi-r» en armun jjuhuul t«> >>«Mlfkk>-n 'r, 1 T-.ing noumt

hut uchtur «lucht.s „a «idu covuring clotli" (p. .'>')(, i-n vurdunij)

zugt hy, dat du nonnun hiuir maal niut mut ontblixitfo Um'/imm

nuttigun mochtun. I T.sint^ noumt liut uvunwul ab ••••n U'Htand-

duol ook van hut ({uwaad dur monnikun; hut i» du.s m^^olyk.

dat hut du f{««wo<>iitu was, tiuii.s ilun iifLanlsarigu niut tu dragon,

waarom du nonnun dun .saiiikacchika krug<<n, om zich hut bnvun-

lyf tu l)t>dukkun, un dal in «lun l(K)p dur t^jdun f>ok do monnikun
tlit kluudingHtuk gingun dragen. I)ü .sai|ikat-ohika wa» dv- >— -'

waarschyniyk uun rechte hip, ondur du okwb om hut

giMlnigun, un wa»* du» uun „oks«dgordul", diu in vup« im;>iiii.-

bruwlto op bcoldun voorkomt. M<'t «lun kuMultiku, «Ion rok. wiu*

de saipkacchika voldrM>ndu kluu«iing voor in huis iIT.sing, p. !'».

Uaar ITsing uvenwul al diu hizondurhodun nnfoopl-. om z^n

lamlsliudun tu vortuUun, ho«> du wuzenlyku v ; van dun

Vinaya warun, un daar hO in de venw^hill" i ü, diu hy

l>urei»du, vurscliillundu gul)ruikun ton np/.ichte dur klu«'«ling op-

merkt»* (p. 7U;, luurt z^n ruisvurhaal, dat het gewaad dur mon-

nikun un nonnen in ziJn tyd vobtrekt niet meur uniform wiw
un dat hii'r en daar afwijkingen waren ontstjuin; wy hebben

dan ook niet in alle opzichten ihmi waarborg, «lat wat hy voor

bet echte en oude hield, imlunlaad uiht en oud was'>. Hy loefde

') l*rt)f. Vogrl hppfl mg p««n<< fotonnin* Koliionii »«n lir(|pn.l««(:«<-li<' non-

iiPD uit lliirnm . ilrie drilden iiulpnlaAii t*n jakjr iiiPt lange iiiouwm en

hooien linln, oiiKPvrcr nl* eon kAbAjII

I) VoIkpiiü lliueii Th»anK loii tic liuddha rredi pfn aiiiikai-chika g<>-

diii(;rn hrli>M<ii. Mi'moirm dr II i o urn Tli«aiiii «nr ! '' * rT II.

III dr» Voyagm di"< ('••lcrin« IxMiiMh i Ir.i.l. rri li.n .lirn

(l'ariK IK.'>"|, I, Xi, w.iar ntru Irp^t „t lx>« dcui inaii , dr-

niandiTi'nt qui-llr m>-th<Hlo lU dptnienl nuitre pour I h<iiii>rrr et lui monlrrr

leur re>|«rl. Jou-liii i Ie 'rathaguU) öl« (en leur faveuri ton S<>ng-kia-t«hi

(8«AgliH(i| rornii^ do pi<-cei dr roloii ram>«« , |>ui* l'Yu-to-lo-teng ilhiltArA-

MAga); et enlln Ie S<ng-k'io-k'i (iiaAkakchik*)". Verderop wordt ile kleeding

dt>r monniken beichrpven (OOi: „Lm l'ha-roen iVmmana*) n'ont que troii

Rorteii dr v^teinrnts, Mvoir: Ie S«ng-kia-tchi iSaAghl(l), Ie Seng-kio-kl (aa*-
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een goede duizend jaar later dan de stichting der orde, en als

wij zijn beschrijving nagaan, dan zien wij, dat in zijn tijd het

ticivara reeds vrij wat uitbreiding ondergaan had. Hij noemt als

kleeding voor de monniken (p. 55): 1. sahghati, a doublé cloak;

2. uttarasanga, an upper garment; 3. antaravasa, an inner gar-

ment; 4. nivasana, an under garment; 5. pratinivasana, a second

nivasana ; 6. sahkakshika, a side-covering cloth ; 7. pratisankak-

shika, a second sankakshika (I-Tsing gebruikte de Sanskritvor-

mon). In zijn 13e hoofdstuk: „Rules concerning the nun's dress

and funeral" noemt hij nu voor haar nog den kusUlaka. Dit is

een lap stof, waarvan de beide einden samengenaaid worden,

een echte vrouwenrok dus in zijn eenvoudigsten vorm, zonder

rokband; om hem aan te trekken, moet men er instappen en

hij reikt van het middel tot vier vingers boven de enkels. Uit

I-Tsing's woorden „contracting the top of the skirt round the

waist, one should tie it at one's back", zou men op mogen

maken, dat dit met een lossen band geschiedde, misschien van

voren aan den rok bevestigd. Hij voegt er nog bij, dat deze

regels voor de kleeding „overeenkomstig den Vinaya" zijn ')•

Het gebruik van een speciaal gewaad, door de non bij het

baden aan te trekken, wordt toegeschreven aan een schenking der

vrome Visakha, een vereerster van den Buddha en zijn leer; behalve

vele andere geschenken, die de congregatie van haar ontving zoo-

lang zij leefde, schonk zij ook de badkleeding voor de nonnen ^j.

Hoewel uitdrukkelijk gezegd wordt, dat tot de acht benoodigd-

heden van den monnik drie gewaden behooren en de non bij

hare wijding van vijf stuks voorzien behoort te zijn, is er ook

nog sprake van regenmantels, die monniken en nonnen beide

gebruiken mochten ^j.

kakchika; et Ie Ni-po-sie-na (Nivasana). La coupe et la farou de ces trois

vêtements variant suivant les écoles.

Le Sankakchika couvre l't'paule gauche et cache les deux aisselles. Il s'ouvre

il gauche et se ferme a dróite. Sa coupe allongée dt'passe la ceinture".

Hij noemt dus uttarasanga en antaravüsaka niet als bestanddeelen van Ijet

ticivara. (Zie de lijst der verschillende stukken bij I-Tsing).

') Zie Aant. 1.

•') Kern, Gesch. v. h. Buddh. I, 115. Zie ook Pac. XXI.
•') Kern, Manual, p. 80. — Gesch. v. h. Buddh. I, li.5. De mantels waren

eveneens een geschenk van Vi.sakha.
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Monnik*'!! i-n nonnen vi'n'aardigiJ»<n /«-if hiinnr* ki<>odinK, rn

z(j (li<« üf z<><T iMiln-vi-n m wari'n, <lfd<'n h<'t iw<k w>-\ v<»or <!<•

unüoron. In lu-t Buka J.ltaku 'j (>«<vat de inleiding ix-t verlutal

vnn oon numnik. ilii- in ilnt op/.iclit uitmiintt*-, niitar li>'la;i.'« zyn

talonU'n tot niiniliTwaanlii^f <liM<lcinil<'n mi»J)ruikti.'. Ik wil hut

hier moiMlcclcn oimlat or tevt-nt» uit blykt. dat d»- klo«<<jy afkom-

stig „van di«n lorn-nhoop" door arbfid on kunstvaardigheid nog

wol tot iots dragoHJk.s gemaakt kon wordon on dat mon niet

moot moonon, ilat il<' monniken on nonnon, di<> zicli stipt aan

don rogol liioldon, daaroni in lompon gingen *).

D07.0 monnik dan vor/jimeldc wf>;gfWor|H»n, vor^*lt•ton lap|N.'n.

dio h[\ Utl kloiMlercn aan elkaar naaiile, vorfde, in rraailieid van

tint deed t<>ononien door 7a^ n<)g oonn u- waüM-lien in wator, dat

moi'1 Inn-atte - U[\ dot»d du« wat men in de Taltnekon .appn"*-

tooron" en in tlo luiiMlioiiding .stijven" noomt — om zo vervol-

goHH mot oon w-liolp glad to wr(|von on op dozo w^jzo or keurige,

hot oog liekorcmle on sjo»»|H»le gewaden van maakte. Dan l>«'waanle

Ity z^jn kunMtpruluct tot tyd on wyie. dat hy hot aan don man
kon brengen.

Hot gi<bcurde vaak, dat monniken, dio niet zor) l>o4lrevon in

hot kloormaken waren, niot lappi'n niuuwo stof by hom kwamen
mot hot ver7ook or voor hen klo«'<loren van to willen makon.

,Broe»lors", antwcnmldo hy dan. ,zoo iots ko»t voi«l t|jd, maar

ik heb juist iot.s. dat af is. Zoo g^j wilt. kunt gU tiat nomen en

m{\ in ruil deze stof lat'on".

Dan lijuilde h\j het l)owust43 klooilingstuk vivtr don dag; de

andoren worden door do scho«>no kleur om tlon tuin gulotd

on bemerkten niet, dat hot oon prul wa.s; in don waan oon

goo«l sterk kleedingstuk te heblH>n, ruild*<n 7.(j het voor hun

uigen, nieuwe, sterke katoi«n, om weldra, al» het vuil wjus

on in heet water wenl gt'wasschen. to l)emerkon, hoe zU bwlot

waren.

(Het verhaal gaat vivirt mot to vortollen, lux» h^j ten slotte

>) Jntaku, p<l. KniiüliKl I, I, |>. '.TJO.

•) Het Wil» pfhtor irrr viTilirn'lrlijk, lirl (irUara 111 igii i'<>inou<li);'>lrn.

);roriitrn rn ruwütrn vorm t<< ilm^n. KitA^'oUnil ha>l Hm «•«•rianfs onilrr

liiuii', dio lakhiu-U<ar\ulhanA wnreu. (/.ir tifJtt „Tlieri tli-r l<i-K<>ii<la" ).
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zelf bedrogen werd en de Buddha heeft dan in het gebeurde

aanleiding om het eigenlijke Jataka te vertellen ')].

De inleiding tot Pacittiya XXIII verhaalt dat er eens een non

was, die een stuk stof van groote waarde gekregen had; het

kleed, dat zij er uit vervaardigd had, was echter slecht gemaakt

(geknipt?) en slecht genaaid. Thullananda zag het en zeide:

„dat is fraaie stof. Zuster, waar uw kleed van gemaakt is, maar
het is slecht gemaakt en slecht genaaid". „Ik zal het lostornen.

Zuster, naai gij het dan voor mij over". „Goed, Zuster, ik zal

het voor u overnaaien". De non tornde haar kleed uit elkaar en

bracht het Thullananda. Maar deze bemoeizuchtige had wel wat

anders te doen, dan het kleed opnieuw in elkaar te naaien, laat

staan de onbedreven zuster te leeren, hoe men zulks doen moest.

Telkens, als zij aangemaand werd, hare belofte te vervullen, was

haar antwoord : „ja, ja, ik zal het aanstonds doen", maar zij

deed niets en zorgde er ook niet voor, dat een ander het dan

ten minste deed.

Het slot van de geschiedenis was een verordening van den

Buddha, dat eene non, die het gewaad eener andere los deed

tornen en niet zorgde, dat het binnen vier of vijf dagen op de

een of andere manier weer in elkaar gezet werd, schuldig was
aan een vei-grijp dat tot de pacittiya's gerekend werd.

Men zal uit dit verhaal wel af mogen leiden, dat in de samen-

leving der Zusters het werk verdeeld was naar gelang van de

verschillende bekwaamheden en dat de regel ten doel had er

voor te waken, dat het werk geregeld zijn gang ging en dat de

Zuster wier taak het was, kleederen voor een ander te vervaar-

digen, dit niet op de lange baan mocht schuiven.

Thullananda, die het kostelijke gewaad harer gezellin niet de

moeite waard keurde, er een beter passend kleedingstuk van te

maken, dat behoorlijk van vorm was en netjes in elkaar genaaid,

wist echter voor haar zelve een kostelijke stof wel te waardee-

ren. Zij moet een zeer veelzijdige vrouw geweest zijn, zoowel

in het goede als in het kwade, want Nissaggiya XI ^) verhaalt

ons, dat zij geleerd was, welsprekend, wijs, en uitmuntte in het

') Een Nederlancische vertaling van iloze aardige dicrfabel vindt men bij

Kern, Gesch. v. h. Buddh. I, 258 e. v.

-) Een categorie der vergrijpen.
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homlt-ri cnnor grwlwlK-nstig»', Hlichtolijko to«»Hpriiak, //Vizi-or <hit

(!<' koiiiiiii van K<>sj»la, rjum-nmli (•••hm lijj lixii kwam, nm zich

iloor liaar t*- lah'n stiithtfn. Hij <li«' gflft^'-nlK-ni wxs hi-t en?

kou<l ffi <!•< koning ilrofg ilfrhalv«< ••••n wollfn inantfl i>n «lej»

wuH van grmiU' waanlc Z<>o uitgftlost hoonlc hij naar tiaar wijze

woorden en Un-n z^i hom gesticlit on vi-rhiyd en verkwikt hncl

mot haro Htichtomko toonpraak, zeido hy : „Zeg rn^i nu, Zu-ster,

waarmodo ik u genoegon kan do<'n". „Wel, Sire, indien gij my
ioLs geven wilt, schenk mij dan uw mantel". Aldus ge>*clii<'«lde.

maar de/e weelde ging toch voor een non alle perken te Imiten.

De nienHchen ergerden i-r zich gi-weldig aan, dat een non met

di-rgelijke kostbare kleeding»tukk«'n pronkte. Met kwam ejndeiyk

den Huddha ter oore en dezi< vorlKXMJ nu, dal eon non «-en mantd

ten geschenke zou vragi'U of aanni>m"n, die duurder was dan

vier kaïpsa's ')•

Later heeft Thullananil.1 nog eens iet*» dergolyks uilgehjiald.

Toon was het zomer en kwam koning l'asenadi in een k«)stl)aar

linnen klood naar haar stichtoiyke woonlen luisteren. Zy was

nog dezelfde lu«hzuchtige vrouw en toon PasM-nadi z^jn dank wilde

betuigen en hiuir vroog, wiuirmede hy haar geno»«gen doen kon,

vroeg zy zonder zich te bmlenken om ilen fniaien linn<'n mantel.

De Hud<lha, ook nu in kennis gest«>ld met liet geln-urde, veror-

dende, dat een linni'n mantel niet duurder zyn mocht, <lan twee

en een halven kaïjusi (Ni.ss. XIli.

De verordeningen moesten natuurlitk ovfplndige woelde tegen-

gium en het is U'st ni'^elijk. dat k> nonnen wol

eens misbruik maakten van de go..,i •

, vn,)me loeken.

Hot schenken van kl leren of stof voor kl«»«Hleren was voor oen

leek een zeer venlienstelyk werk, gelyk trouwens allo gaven

mm don Saipgha verstrekt. In Tncittiya XXVI wonlt van een

familie verhaalil, die den Saipgha van kl<'««*ling had willen voor-

zien. ThuUanandJl vo<irkwam dit door te zoggen: .gylitMlon hebt

velerlei verplichtingen na te konx'n"; men wU luuir woorden wel

in dezen geest aan moet«>n vullen : ,dot>t het dus niet, want wy

hobbt>n op het oogenblik gei'n lH«ho«<fl«<".

') Ki'u kniiim i« k«''u'> """ *''"' •M»h'H"»i»a'» **' (w»<-h. ko|i«n-ni kali tyn

•>ngovo<>i ~ iVt £. 'I I f :<:<. t kah. au* =9 4V« ncd. renU (J KAS 1001.

p. H50, Nolo" 1)11 oarly iHronutnic ron<iiliun«).
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Het ongeluk wilde, dat het huis dier familie in brand raakte

en dat alle bezittingen in de vlammen opgingen. Nu jammerden

zij luidkeels: „Hoe is het mogelijk, dat Zuster Thullananda ons

belet heeft, onze gaven te schenken! Nu missen wij niet alleen

onze bezittingen maar bovendien zijn wij nu de verdienste kwijt,

van een goed werk gedaan te hebben". Het gevolg was de bepa-

ling, dat geene non den Samgha beletten mag, kleeding te ont-

vangen; en ik vermoed, dat deze bepaling meer gedicteerd is

door de teleurstelling niets te hebben ontvangen, dan om de

leeken in het genot te stellen van pufina (verdienste).

Het wegschenken van het ordekleed aan leeken, en zelfs aan

zwervende asceten van andere secten, was verboden (Pac. XXVÜI).

Evenzoo het uitgaan zonder de pij ') (Pac. XXIV); deze veror-

dening staat een onvolledig stel kleederen slechts toe voor vijf

dagen, maar er wordt niet bijgevoegd, of de non dan binnen den

kloostertuin moest blijven.

De badkleeding, hoewel volgens de legende een donatie van

Visakha, is in Pacittiya XXI voorgeschreven. Professor Kem
deelt de geschiedenis dezer schenking mede (Gesch. v.h.Buddh. I,

115): Eenige nonnen zouden in de rivier de AjiravatI naakt

gebaad hebben, bij dezelfde kade, waar ook prostituees aan het

baden waren. Deze dreven den spot met de nonnen: „Waarom,

Dames, leidt gij toch een kuisch leven, terwijl gij nog zoo jong

zijt'? Waarom niet liever de geneugten der min gesmaakt? Als

eenmaal de ouderdom komt, gaat dan een kuisch leven leiden;

zoodoende zult gij dubbel proflteeren". In hoeverre of nu in het

vervolg de badkleeding dergelijke beschimpingen en beleedigingen

') Iq deu tekst staat santaridtarenu; ik heb dit opgevat als: met antara-

(vasaka) en uttai-it-(sanga). Childers geeft een dgl. composituni : santara-

hahiro: „inside and out".

Het commentaar: yö. pana bhikkhunï paï'icahikam samghaticaram atikkü-

meyya, kan ik even'wel niet anders opvatten dan: de non, die langer dan

vijf dagen in haar samghati rondloopt (lett. : die een samghaticïfra, welke

vijf dagen duurt, overschrijdt); kan het dus zijn, dat hier de sanghiïti niet

de pij beteekent? De uitleg van den comm. is: pancamain lUvasam pcnira

cïvarani n'eva nivciseti na parupati na otapcti pancamam divasain alikameli,

hetgeen duidelijk is.

Professor Kern zegt dan ook, dat er in de benamingen en bepalingen betr.

de kleeding de schromelijkste verwarring heerscht (Gesch. Buddh. II, 35, nootj.
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onmogr'lyk zou niaki<n, m'x»t*'n w|( mnar in h"» mW'lwn latnn,

het i.s ni"-t li<t ••«•nigi' Vi Imn

oon v<)<ii-M<lirifl <'n /yn >
t

buluiiK i« ('chttT, tlat <Iut7.<"itii<« vt-rlmai iii lïu;. XXI

wordt Ki'gi'Vfn ; op "!<• I»<'lti'ilip'iiili' wfKjnlt-n van •:

is hot gobfxl van il.>ii Iiinl>lha gi>vctlg<l, ilul ilt' nonm-n voortaan

niot naakt zoiulon mogm liadun. Van Visakhfl i» go««n Hprake.

Pflc. LXXXIV staat aan di< zi«'k«' non het gelmiik van wn
parasol i>n windalt«n to«>.

Hot wa.H dt-n nonnen V(>rlio«Ion zich naar plaatMt-n te Iwgt'Ven,

waar men danst»-, zong of nuizii'k nia;ikt<' (IMc. Xl en in het

algemetm naar plaat.H<>n van ojM-nlian- viTinakfliikinili'n (Pflr. XI.I».

Oul/igheid moot t'i>n der niindt-r fniair ili' -«t /.yn,

die nog al fens voorkwann'n ; want «t is ni- i artikel,

dat deze ondiMigd moet Metten. Met ecrsti- iidt men

in Kaïpghndisesa V, waar men t««gi<lijk ih- id vindt,

dat de nonnen (en dus iMtk de monniken) nh-t altijd hun v<h><Is<<I

ami de deuren in ontvangst namen, maar ilikwyls \}\\ «i^n nuuil-

t^|d binnenshuis genoodigd waren, soms met verscheidene tegrlyk.

W\i lezen, hoe de schoone Sundartnandn door hare li<'rtalligheid

de luinwezige mannen in het wtvertrok /immIjuiI;; lM«tiM.VfnK>,

dat •/.[] hiuir van alle spyzen hot cer»t en het Iwst Utllenden

;

Sundartnandn deod ziili dan z/h» te goo«l, dat er vo<ir ile andere

nonnen niet e«'ns genoeg i>v«<rl)li»»'f, oni himr honger te stillen.

Hel vcrlxT»! iioudt eigenlyk in. ilat «H'ne non, die v.Tlii'fd is

op een man, widke wetlerkecrig op luuir vcrliefil is, uit de han-

den van dien man geen spyzen ium mjig neiin'n. (!>•• verliefde

non komt ons vn'enui voor; tie iMiliK'ling m"«'t zim dat «-«'ne

non, die zolfs in h;uir gi'V<H<lens de kuischh>-id t>n ii);,''ti>gi«nhei«l

niot lH<tracht, schuldig wordt. wann«H«r /.[] wn man in zyn gvhn^k

aan eerbio»! vcwr het ge«>8teluk gowajid styft, iloor vcK'dael v;ui

hom luin te nemen). Men ziet, ht>e vry de non zich eigenlyk in

do leokenwen>ld bi»wegen moclif ; de wooph>n mom, kloonter, wion-

uik verteg»>nwoordig«<n dan ook l»egrippen «lie andorr* en vooral

ruimer z^n dan liij ons. die gi<wen<l zyn lum ile volsl;ig<<n afgo-

.soheidenheiil van kloo«terlingen.

I)«» volgonde .*Niingl).liliso.sa verl>ie<lt <«t»ne non e«<n ander<< lum

te motHJigrn tot het plegen vjui het zt>oeven gemx-mde vergr\)p.
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Pacittiya LIV, verhaalt van een brahmaan, die eenige nonnen
voor den maaltijd genoodigd had. Toen zij haar maal geëindigd

hadden, namen zij afscheid en gingen naar een bevriende familie

in de buurt. Enkele nonnen middagmaalden daar opnieuw, ter-

wijl de anderen haar eten meenamen en weggingen. De brah-

maan, die hiervan onkundig was, zei tot zijn buren: „de nonnen

hebben bij mij zooveel gegeten als zij begeerden; [er is nog

heel wat over], komt gijlieden nu bij mij, dan zal ik u met het

overige verzadigen. „Heer", zeiden de buren, „verbeeldt gij u

heusch, dat wij bij u ons genoegen zouden kunnen eten? die

nonnen, die gij uitgenoodigd hadt [hebben niet eens genoeg

gehad] ; sommige zijn opnieuw bij ons komen eten, en de

andere zijn heengegaan, maar hebben haar eten meegenomen".

De brahmaan was hoogst gebelgd over deze handelwijze der

onverzadelijke nonnen, want in welk een ongunstig licht kwam
nu zijne zoo ruim betoonde gastvrijheid te staan! Voortaan zou

de non die eene uitnoodiging aan had genomen, van een ander

geen spijs meer mogen aannemen.

Nog bonter maakte het de non, die Pacittiya L\. op haar

geweten had. Zij was bij eene familie genoodigd, die haar met

haar goede gaven rijkelijk bedacht; toen zij afscheid zou nemen,

zei men tot haar: „Zuster, gij moet tot de andere nonnen zeg-

gen, dat zij ook eens bij ons moeten komen eten". Maar de

Zuster gunde den anderen niet, dat zij ook van dit gulle ont-

haal genieten zouden; zij begeerde integendeel in de lekkere

maaltijden van het gastvrije huis altijd zelve te kunnen deelen;

en zij bepeinsde hoe zij het aan zou kunnen leggen, om de

anderen verre van dat huis te houden. Zij ging naar haar gezel-

hnnen toe en zei: „Zusters gij moet niet in die buurt komen;

daar zijn slangen en honden en een woeste stier, en het is er

één modderpoel, gaat er toch niet heen, wat ik u bidden mag".

Maar het toeval- wilde, dat een der nonnen toch eens in die

straat bedelde, en in hetzelfde huis gastvrij onthaald werd. „Hoe

komt het toch. Zuster", vroeg men haar, „dat wij de andere

nonnen nooit eens bij ons zien?"

Toen kreeg men natuurlijk de poppen aan het dansen; het

eind van de historie was, dat men elkaar de „goede" huizen

niet mocht misgunnen.
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In Imar ofrbifd jfgons <!<• monniken HchoU-n zy, oiulnnkh «li»

({arixIhaniiiia'M r><)k wol wnH l«'kort.

In {'ullavaj^na X. 12, wonlt vcrti-M van <M'n«- non, <li<- afkom-

Btig wuH uit ii<'n Htani «Ier Malla's. Ik'/.v .st<>n<I«'n JN-k«'ii'l al»

wornU'laarM van b«TO<p. Op het /,i«n van wn arni'ii, zwakkt-n,

Ixijaarcli-n monnik, <lii) haar op dm wcy t<<(;emoet kwam wan-

delen, ontwaakt»" v»'nno«Mlriyk in haar de oud»? won»telaar>ig<-e»l

;

zy gaf m<'t haar schouder den armen ouile zulk een ge»luchten

stomp, dat hij omtuimelde en lang uit op den weg ne«T>'i<'l '}.

Nog een andt'r «t^ialtjf: ix^ Herwaarde Kappitaku, <1<' U'<'nuir

van den Kfr\vaarden Ufiflli w^ondf op «M-n »im«1«*i '(. iZulk een

pla4itM herininrdf di-n in<'nseh niHMlzaki'lijk aan di- viTuank<-l\)k-

heid van al het aardM-h<> ni<'t all<Mii, m;uir walge-

mklieid, <iie in het iN^g van di>n strengi-n hu<l<: in<>nnik

ai het »toffi'l\ike aankle<Til<', ••ll ih- i|o<Ml."«ho<>tdi-li «mi InMMulfP-n

en al wat er vi-nh-r aan grii-Zflik'^' "p zulk ••«•n Inilisoh ^.kerkhof"

te zien viel, waren gi-nchikte (i|(j.rt«n voor eoneontratie en m«««ll-

tatio.l Xu «tierf de vo<)rnaam.st<c.'»*i di-r Z«'s Nunnen. De overi-

gen hrachten haar naar liet Himniui, lieten haar \\\k niet ver van

Kappitaka's woning verbninden. richtten een //im/xi *) op en be-

weenden W\\ dien thnpu de overleilen*' onder luid gejammer.

Verstoord diK)r dat misl>aar liet dr Herw. Kap|)itaka d)-n thUpa

afbreki-n en niet den grond gelijk maken. l)e Zes Nonnen (dat

er nog maar vijf waren, «leert «b-n vt-rtrlier ni<'t» lMT:i;iil>!aapli-M

over doz«' „grafi*i"h«nni.s" : „IMi- Kappitaka h«'«-l1 «l«ii tlitlia (in/.«r

zuster V(*rnield, welaan. w^| zullen hem «looden". l-I«'nige nonnen.

) l>0 Miilla'» pietriiilcri-ilrii /lf<iO-ij/<ra lp lyii. Axi nirn ml lirt «rrlmal u|>

nioK<'n innkpii, ilnt <li' vin>uw«<n ilci Miillii'a, p»rniil« liy onto lirrmnli'*(K»n,

h<<t lM<riM<|i tii<H> iiitiM-rpixIrii
.'

'l Skr. i'mii<'<l(i(i, iiiH-li (lixir „lurlthnf", mx-li door „lM>gr«ar|i|«aU" l«" »«>r-

lalcii; li<«t IS <l)' |>liial« naar ilr Igkcn verbi-aiul wurtli-ii.

') imi/Kifaiil, ilr» vuriii viiii ilrii i-oni|i. wonit m l'liiNvri ni<<t gptoii-

(Icn. (— Skr. iiinliuUrtni .').

*) tikr. «/O/Ml, iiiiMrliirn orrvt •<<ii tiiiiiubi», iiiiiiir (u<hiN tn<<n liom nu krnl,

Mn (grarHnioiiiiniriit van gpbakkpii- of natiiurtlwii. in lialf-boUormiirrn

(liilor mpi-r kp|{rlv<iriiii|ii<nl Iwiiw n. .
'' nlp

Nttn i'oii iif(;i-»l->i\pnp. Vnn fcn i/oi; • ••n

bouwwiM'k, <litt n;«iir «ijn umi/ hrt .... .. „ iiu-

nient (I>i*ip limdiruMng ontving ik «un lYnfcnor Vogelt. — /.•« Kourhrr,
Arl gri^-boiiililli. |i. !.'>, «'t.
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die dit gelioord liadden, waarscliuwden den Eerw. Upali en deze

op zijn beurt den Eerw. Kappitaka, die ijlings zijn kluis verliet

en zich verstopte. De Zes Nonnen gingen echter naar de kluis,

waar zij Kappitaka meenden te zullen dooden en l)edolven het

huisje onder steenen en aardkluiten. In de meening dat Kappi-

taka nu wel dood zou zijn, gingen zij heen. Den volgenden mor-

gen zagen zij hem echter in de straten van Vesall loopen, om
zijn voedsel op te halen ; zij begrepen dat iemand haar plan

verijdeld had en vernamen dan ook weldra dat dit het werk

van den Eerw. Upali was. Hij werd op lage, beleedigende wijze

door de Zes uitgescholden; het schandaal, dat door dit voorval

verwekt was, gaf den Buddha aanleiding tot het uitvaardigen

van Pacittiya LIL

Pacittiya XCIV schrijft voor, dat een non niet zonder verlof

in tegenwoordigheid van een monnik mag gaan zitten. Zij mag
hem ook geen vraag stellen zonder vooraf bekomen verlof (XCV).

Sommige bezigheden waren haar verboden; zoo mocht zij niet

spinnen, geen betaalden arbeid voor anderen verrichten (Pac.

XLEI en XLIV).

Pac. IL verbiedt haar het aanleeren van lage, onwaardige

kunsten, zooals waarzeggerij, maar schrijven mocht zij wel

leeren ').

Pac. XXXIV legt de vei:plichting op voor de zieke non te

zorgen, met wie men samenwoonde. Dat de altruïstische gevoe-

lens wel eens wat te wenschen overlieten, hebben wij reeds

gezien; zoo wordt er van Thullananda ook nog iets heel leelijks

verhaald. Men zal zich herinneren, dat zij vrome en stichtelijke

toespraken kon houden; maar ook anderen bezaten dit talent:

Bhadda KapilanI was ook zeer geleerd en welsprekend en muntte

evenzeer uit in het houden eener stichtelijke toespraak. Zij stond

dan ook in hooge achting. Het kon niet anders of Thullananda

moest in hooge- mate jaloersch op haar worden en zij behan-

delde haar opzettelijk op zeer onaangename wijze (Pac. XXXHI).

Eens gebeurde het, dat Thullananda te Savatthl was; Bhadda

was te Saketa en wenschte naar Savatthl te gaan; zij zond een

I) In de lud. tüouoelstiikkeii spieken ile Buddh. nonnen Sanskrit, zijn dus

\rouwen van zekere ontwikkelina;.



Iioil.' om liii Tliullnnan<ln bfl<"t vnor haar U* vnig«'n, on «Ipzo

anlwoorilih', ilat zij Uliaild.l ^luinH' zou ImisvoHtim. ï>v ln'wijz»-!!

van hoo^^achtiini i>v<'nwcl. ilii> |{tia<l<l<l onlviim, Untn /IJ g(»-*\ ••n

w<tl iii Savatthl wan du <lf mriischi-n in <li<' Htail <|fK>r liiiar

w<HiriJ<'M «ticlitu? <•» v<Tht'UK<lf. priklO'Uiun Tliullaiiandfl «l«'rmat«',

(lat zij Hliaddfl zoiult-r veel oin.Hla^; In-t huis uitzotto.

FihaiM.1 iMjvontI zich ilaar om «t h<*t rot?i«ni*«Mzn«n diM»r tc<

Itii'nnon ; <li' riMk<n van hft vortuxl om in «lit-n tyd t«« ri-izvn fn

ti< tri'kkon, wonit in l'flc. XXXIX gt'gown: men kon dan hrl

jong» ontluikondp grfM^n op dt-n IxMlcm niot v«'rtrtMl»'n. Hot r»>i-

zon in oonzamt» en «fvaiirUlko stroken wawdi' non vtTlxMlfn, tonzy

zy zich b|j tMMj karavaan iianslo*^»! d'nc. XXXV' II ••n XXX Vil I».

Ook ujocht zy nif't alli-on ri'iz<«n, wn rivior ovorN'aron of In) haar

n«iMHi"Z<«l.>s<:hap aehtorhlijviMi. !><• rodoniMJ hi«>r\'oor wan-n t«'lk<'n.H

K(•ll'^{l'n in do i^ovaron. dio d«' oorhajirhoiil dor aUi-«>n n-izi-ndo

vrouw ljodr«»igdt'n. Do vor)rschrift«'n to drzor zakf zijn onvor-

anilorlyk ontsfjum door daden van ««'Woldplrj^inK «-n v<Tkrai litiiiK.

Al zullon dt> vooi-jw-liriflfu \vt>l niot niHHlz^ikohjk In-t p-vol^' vmi

aanslagon gowoost z^jn, z<KHlat wy niot IndKM'von to goloovon

luin al diü nonnon, die hot slachtoffer van scholmen gowonlon

waron, mon boh(H<(l or niot aan te twyfolon, dat oon oonzamo

vrouw niot veilig wa».

Wy woton, dat nion in bret»«lo kringen der to«*nmaligo maiit-

schappy tlon Buddhiston i;(M>dgfzind wjlh. I)o groote sclionkingen

loggen or goluigonis van af. M;uir diuirtogon(»vor stonden lio non-

non liy andoro kringen dor maiitsi^happy niot altyd in don U'ston

reuk. Haar roputafio wjus niet ovor;il ovon gun><fiir '-n h'-t mag
mot roden vorondor^told worden, «lat vele dor '^.«n ton

diH'1 gehad hehben, hiuir gt^nlen na;un to l -
: en to

voorkomen, dat uïeii hiuir op «Vne lyn zou stellen nu't vrouwen

van lichlo zinli'n. Of zy al dan niot zelve mudeiding gaven, zal

n»m<ieiyk uit to niiü(en zyn; do bowyzen echter van sommigor

minachting zyn er. In de Engeliwhe vertaling der BrluitSatfthitii

iloor Professor Kern (Verspreide Ooschriften ('sOniv. IVMHi II.

Ml), leest men: «Buddhistic nuns, fomale sisi-etics, hamlnwuds,

nurs*'», erriuidgirls, !aundros»t>s. flower-sellerx. vile wonjon. ft-malo

companions. Itarber's wivos, s*M\' 'weens". V. ..n

hiennee CuUavagga X, 10, «Ie p.: i.ir men <1' n
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verboden beroepen vindt, dan wordt dit verbod ons helder. (Zie

lifdst. III.) Een paar uitgezonderd, is er in die beroepen op zich-

zelf niets oneerbaars, maar zoo deze bedrijven in Indië inderdaad

door vrouwen uitgeoefend werden, dan ligt de veronderstelling

voor de hand, dat zulke vrouwen niet bepaald tot de meest

geachte behoorden. Zoo de non den naam had, van eene koppe-

laarster te zijn, dan was er inderdaad reden, deze beroepen

expresselijk te verbieden, want zij schonken de gelegenheid, de

behulpzame hand te bieden aan een geheimen minnehandel.

Niets was gemakkelijker, zoo de non zich tot zoo iets wilde

verlagen; zij ging van huis tot huis, kwam op haar bedeltocht

overal, en er was niets opvallends in, haar op de verschillende

punten der stad te ontmoeten. Daarom was het zaak haar ten

strengste die beroepen te verbieden, die haar met het groote

publiek in aanraking brachten. Ook zonder die beroepen kon zij

nog genoeg kwaad stichten. Dat nonnen in den beginne soms

werkelijk er deze kostwinningen op nahielden, geloof ik niet. De

Indische maatschappij kende geen andere categorieën van vrou-

wen dan het jonge meisje, de gehuwde vrouw, en de prostituee.

Dat het jonge meisje niet zou huwen, was iets ondenkbaars.

(Ik bedoel hier natuurlijk de fatsoenlijke dochter van fatsoen-

lijke ouders.) Welke omstandigheden een meisje in de armen

der prostitutie dreven, is een kwestie, die opzettelijk onderzocht

zou moeten worden en ik weet niet, over welke gegevens de

literatuur hiervoor te beschikken heeft; maar zeker is het, dat

er met uitzondering van deze beklagenswaardige klasse van

vrouwen geen ongehuwde vrouwen waren; de vrouw die niet

huwde, den huwbaren leeftijd verstrijken zag en toch achtens-

waardig en eerbaar gebleven was, was een volstrekte onbestaan-

baarheid '). Of nu de gehuwde vrouw als bijverdienste wel eens

een der hierboven genoemde beroepen uitoefende, is mij niet

bekend. Bij Jolly vond ik niets over vrouwenberoepen, maar het

is niet onmogelijk, dat prostituees, die verouderden en naar

andere bronnen van inkomsten uit moesten zien, zich met de

verschillende bedrijven gingen bezighouden, die de Cullavagga

aan de non verbiedt. Een eigenaardige rol speelt de Buddhisti-

') Zie voor de redenen hiervan: Jolly, Recht iind Sitte, 53.



hcIh' non ook in ftikf-ln In<liH4-hi< tnonfolMtukkcn, wiiar >\ntir han*

l))*rniiI<li<linK •-•'ii niinnoml piutr tot clknar Kxbracht wonlt. (Zie

Aant. 2>.

('uil. X. I.'i B»'cfl tM-n vo<irlj<M«|(| van <!•• (lii'n«ti'n. «lio etmw

door i'cn non voiicond wi-nlfn; n<M'it liailili-n de »aiiU'nHtel-

lorH van den Kanon /oo ift?* kunnen ver/innen en het verb<«l

/OU niet hestiuin heblK'n. indien derKelijki* din|;en nwijt waren

voornekoinen. Het on/innif{e verluuiltje van <len monnik en züne

Heloft)<, wiuirdiHir tli* non liiuir l>edelnap Ie vo<irsoimn nuwwt halen,

kunnen wij overslaan; nuuir het feit, «lat de non Uuur me«|i'-

werkinK verleende, oni d<' ont^dij? i;e|M>ren vrucht van «-en onKe-

(«irloofdc verlioudinjj harer vriendin met eenen minn<uir uit den

\\i% te helpen ruinu-ii '», is mi.H.'«chien wel iV'n uit Vfl<« K<-vallen

en ilan verwondt-rt liet ons niet met-r, dat /,() niet altijd met

ion wi'lwillend oo^ werden iuuigezii<n. l'Jlcittiya XVll tjeeft «i-n

vtM)rbeeld van «Ie veraohtinK di<' .nonunigen voor de Mu<ldhisti-

«che nonnen koesterden: Keninu nonnen waren op reis in hot

land Kosida en kwamen 's avonds laat op haiir tocht n.'uir SJlvatthl

in een dorpje; /.y vroegen ium het huis van een hrahmaim om
iiaelitverhlyf. De heer des huizes was niet thuis, maar de hrflh-

mayl liet allen binnen, vei-^unde hiuir de thuiskomst van den

lirahmium a( t»« wachten en wees luuir zoolang zit- en ligpliu»ts«'n

aan. Des nachts kwam de bralinuuin thuis. „Wie zijn dat",

vroeg \\[\ zijn vrouw. ,Het zön bhikkhunl's, Hwr". .Z»'t die

k.uilgesclioren det-rnen '( het liuis uit !" wjus to^'u het l)ovel van

li-n heer des huizes.

Wie ocliter in de or»le was, genoot daardo<ir vanzelf Ix'JHrhpr-

ming un schynt oniuintastlHiar gewoo»t W zyn in de stn.«ken

waar het wereMiyk gezag op de hand der orde was. Saqighildi-

sesa II verhaalt van een Liccluivi, wiens vrouw wn overspelige

was. ll^i liegnf zich nmir de nuulsvergadering der Licohavi's. dio

te Vesilll verga<lerd waren en vriM<g hun, liem macht te verloo-

non ovor een zekt>re vrouw iiniiijannthd ; zonder hun tot^stom-

') Zoo hici' K'<'" criiili):*'!' nii'iiirgf in liel ii|m*I w«a. Vnirhlaldrg«inK «r«s

iM'kond. /.ie Jolly, Molinii, S. 01, l) 45. — Kncvrl. of Hrl «nd Kthio VI.

V>, art. ftt'ticidc.

') (iiiiiikMi NiiiiMii^imii/i> iM-liolilniiam voor dn v«tl<) trouw, «uirvan ik hrt

NrdcrI. (>()iiivalcnt ooliterwr|(p wrixch (o laten.
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ming kou hij niet naar welgevallen met zijn vrouw handelen).

„Wie is zij ?" „Het is mijne vrouw, zij is schuldig aan overspel,

ik wil haar dooden." „Gij moet het weten". De vrouw werd

gewaarschuwd; zij pakte alle kostbaarheden bij elkaar, die zij

dragen kon en vluchtte naar Savatthl. Daar ging zij naar de

dwaalleeraars en verzocht om de pabbajjïï, die haar evenwel niet

toegestaan werd. Toen ging zij naar de bhikkhuni's en ook deze

weigerden. Toen ging zij naar Thullananda, toonde haar de mee-

genomen kostbaarheden en verzocht om de pabbajja. Thulla-

nanda voldeed aan haar verzoek, letterlijk omgekocht zijnde. De

Licchavi echter was het spoor zijner vrouw gevolgd en vond

haar als non te Savatthl, waarop hij zich naar koning Pasenadi

begaf. „Sire", sprak hij, „mijn vrouw is met tal van zaken van

waarde te Savatthl aangekomen, wil haar aan mij uitleveren".

,Zoek haar eerst op, goede vriend, en wijs mij haar dan aan".

„Sire, men heeft haar als novice onder de nonnen gezien". „Zoo

zij bij de nonnen is, mijn vriend, dan kan ik niets voor u doen.

Goed is het woord door den Heer gesproken : betracht de Goede

Leer (eig. : wandelt in heiligheidj opdat gij aan alle smart een

einde moogt maken".

De Licchavi moest zijn wraakzuchtige plannen laten varen,

maar de verontwaardiging en de toorn der menschen kwamen
op het hoofd van Thullananda neer. Voortaan werd het verboden

eene misdadigster, waarvan men wist, dat zij de doodstraf ver-

diend had, de pabbajja te verleenen, zonder voorkennis van den

koning, den Samgha of althans een viertal nonnen.

Zoo werd er dus voor gewaakt, dat bij alle onschendbaarheid

van de vrouw, die eenmaal non was geworden, de orde geen

vrijplaats werd voor boosdoensters, die op deze wijze buiten het

bereik der justitie hoopten te komen.

Er zijn veel voorbeelden van vrouwen, die haren man in de

orde volgden. Het huwelijk was echter ontbonden en de vrouw,

noch de man mochten zich jegens den vroegeren echtgenoot

anders gedragen dan jegens andere leden der orde. Pacittiya VI

bevat een vermakelijk verhaal over den minister Arohanta, die

monnik geworden was, en wiens vroegere vrouw non was. Op

zekeren keer zag zij haar voormaligen echtgenoot bij den maal-

tijd en waarschijnlijk herinnerde zij zich toen al de kleine zor-



g«n, clin zij vnM«K<T, jMX)alH Un-n haar plicht wa», voor haar man
gohuil hii'l.

ZO giiiK niuii il<.'n nintoviTnKi^Nli'ri'lcn rrT^iintk to»- t-n tt-vv! h>-m

<M!ii inoUil<-ii ilrinkwiiaal aan, iii« t I h

wiltlc zü lioiii im-t ix<ii waaiiT k'M.'

iiii't aliliiH, ZuHtcr, zulkn voi'gt niet", V'M.>giiu Uu onutvidu iiiuii

haar Uw.

„Vroogor hootUt h"t altyil: iloo dit, do«.< dal", baratto do vi«r-

bolgt-n vrouw uit, „on nu kunt gO '•''^ wt<inigt> zolfi» niot %'elun ?"

ZIJ gn?üp dü Mchaai, ifdigdi< dio ov«<r z^Jn hoofd en gaf hem mot

lifn wajiitT ••i<n llk.Hchcn klaj). iK'Zr ZustiT zal nog h<*«'l wat

zt'in>t«h<'<T>«;hing hi'libcn ni'M-ton f>«'f«'nfn, Vf'xinlal zii ind <!••

Tlu-rl's, dio dl* glthn'H dichtten, uit kon riH'|wn: ."

tuoliti-n z^n uitKfl)lu»clit; ko»! Ix-n ik guwcjnltii; f. .!•

Hik nMutit" ').

Tot Iwsluit van ilit hoofdstuk wil ik nog d<'n Inhotjrl vnn hot

•Ti-Mt»' l'flciltiya nx-oiloflt'n, nii-t zoizwr omdat n

wtMiiToni th' oorzaak wa» vun «n-n vcriKxl en m- n ii

m<<t<non, dat z^ om hare venliensten by de to' ;ig van

hel ratiniokkha nog een» recht had op ««en .;: ...,ke ver-

melding; het gew'hiodt ter wille van den zeer bizonderen vorm,

waarin de verhalen» de gebeurtenis opgesteld hebljen, *-n die wal

de hoofdstukken der nonnen lH<treft, eenig is. IX» vonn is die

van een .IJltaka en is wellicht in den Vibh;U^ga srhaars ver-

legenW(M)rdigd ^i. Het is een buitengewoon klein Jfltjika, maar

het is volkonn-n ; alle ««tementen z(jn aanwezig: d<' )h

uil den t«'genwrK)nligen H|d. ile herinnenng die de 1 rt

van hel verle<len, lotMi wn dergi'l^k vooH'al zich ufsptfide, en

de gnthfl. Zie hier het verhaal:

„In dien md vertwfde de Wvt'x l^uijdha Ie .Sivatthl in het

.letavana, den lusthof van An.lthapiivJika. Kn <Kik haii in dien

HJtl wn zekere upüsaka aan den Sai|iglia der nonnen knoflook

aJUlgelHxlen, zeggende: „diegene der Zusters, die kO"^'- ^' ' --•' •

heeft, noodig ik uit, zich by my van knoflt>ok te kom-

Kn den man, die het opzicht over z^n veld had, t;...i-ii.' im

) aa uit^PiliNifil.

•) Zie over jRUka • in Jrii Vinaya Ji'TS, 1910—1011, |> lOIT
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„wanneer er nonnen bij u komen, dan moogt gij aan elk van

haar een paar bosjes geven".

In dien tijd nu was er een feest te SavattliT, en al de knof-

look, die [op de markt] aangevoerd was, raakte uitverkocht. De

Zusters gingen naar den upasaka en zeiden: „Heer, wij hebben

knoflook noodig". „Er is niets meer, Eerwaarde Zusters, maar

gaat naar mijn veld". De non Thullananda ging naar het veld,

maar zij wist niet van maat houden en het een massa knoflook

uittrekken. De opzichter ergerde er zich over en vol verontwaar-

diging riep hij uit: „hoe is het mogelijk, dat de nonnen haar

maat niet weten, en zooveel knoflook laten plukken". De non-

nen hoorden dit en de ingetogen, bescheiden zusters waren ook

verontwaardigd, en vertelden het aan de monniken, en deze weder

aan den Heer. „Is het waar, Monniken, dat Thullananda zich

aldus misdragen heeft?"

„Ja Heer, het is waar". „Hoe kan Thullananda zoo handelen?

Het kan niet strekken tot bekeering der ongeloovigen, noch tot

de vermeerdering der geloovigen. Wel doet het de ongeloovigen

volharden bij hun ongeloof en sommigen der geloovigen afvallen".

Naar aanleiding van het gebeurde hield de Heer een stichtelijke

toespraak en sprak toen tot de monniken:

„In een harer vroegere levens. Monniken, was Thullananda de

vrouw van een zekeren brahmaan en zij had drie dochters, Nanda,

NandavatI en Sundarïnanda. Toen de brahmaan gestorven was,

Monniken, werd hij als een zwaan herboren en zijn vleugels

waren geheel van goud. En aan elk der vier vrouwen gaf hij

een gouden veer. Maar, Monniken, de non Thullananda was [ook

toen] niet tevreden en zij zeide: „hij geeft ons maar één veer!"

Zij greep den zwanenkoning en plukte hem de vederen van de

vleugels. In lengte van tijd groeiden er nieuwe veeren op zijn

vleugels,, maar die waren wit. Toen, o Monniken, ging voor

Thullananda door al te groote begeerlijkheid het goud verloren,

juist zooals nu de knoflook haar ontzegd zal worden

:

„Men vergenoege zich met dat, wat men gekregen heeft;

„Te groote begeerlijkheid is zondig;

„Zij greep den zwanenkoning

„Maar het goud ging voor haar verloren".
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Kri il<' iiMii TliulluuuiKlil op velorloi wy/on Ix^riüpt hebbcnüc

oviM' liaii> lii<l*/.uchl, ilrm'({ tiij ili.<ii iiinnniki'n op, auii il>' iioniifn

(l<'/-<'n iii!uilrf|jjfl tl' vurkotiilJK'-n : «I>ü non, *\u' knollook i-ft, l»*-

gaat «M'ii pacitliya" ').

W() Ii<'1)Im'Ii liiiT ongi'tw^jfulil met ucn uu»l »pr<K>kji' U' «1<K'U

(lat Hti'llig hut/clfili' 'm ub lii't by onü i>ukuniJr vorhaal vnn do

vrouw, (lilt du kip inut di< gouden eieron slachtte. Het komt ook

voor in di) groot»' Jfltiika-viT/Juncling («hI, FauHi/ill I, n". l'M,

>Suvaijr;aliai|i.suj!Itaka), maar is daar wnt nii'vr uitguwrrkt. !{<

Iialvi' door zijn kortheid ondorMchiidt het verhaal in den Hhik-

khunlvil)luii'iga /.ich ook nog hierdoor, dal de gewone toevo<*ging

er luin onthreekt, deze nann'iyk: welke rol de Huddha in het

verhiuiltje uit vroi-gere tydi-n gesjx-eld heeft. In het Jntaka

(Fau.sb.) zegt de liuddha, dat h[\ t<H>ntnaal.H de al.s o««n zwaan

herlKiren wordende brahmaan Wiw. in den Vdihaftga !»preekt h(\

volstrekt niet over ziehzelf. Met verhiuil in den Vibh. zal dan

ook wel een oudere redactie 7\\n, en dat het voor\'al plaatM grwp
in oen vroegere existentie van den Huddha, zullen wy derhalve

als een secundaire trek in het Suvawahani.Hajfltaka te beschou-

wen hebben *).

') F,. Sennrt, Ix>h ('•Irt <Un» rindc, \i. U' . T<>rbo<lrn m hrt );«bruik \»n

uiru, knonuoli, i-hnni|ii)(niin><. I>p rnlpii wnrdt nirt trrinrtd.

') Prt>r. Vugrl ve*ti){iie iiiun uamlarhl op rrn u^rrrrnknintligp fabvl, die

der goud-ii|iuwendc vuKeU, voorkuiiicDde in lii't MaliAbhanila i II, t)^ l:t— 14).



III.

Het Reglement der Tucht.

Zooals in het tiende khandhaka van den Cullavagga verhaald

wordt, moest Mahapajapatï Gotami zich voor haar gansche verdere

leven aan acht strenge voorschriften onderwerpen, die zij nim-

mer overtreden mocht en steeds in eere moest houden: onder

deze voorwaarde wilde de Buddha de toelating van vrouwen in

de orde gedoogen. Wij behoeven in dit verhaal niet naar histo-

rische waarheid te zoeken en de acht garudhamma's zijn zeker

niet te beschouwen als de oudste verzameling van voorschriften

voor de nonnen. In den vorm, waarin het Vinayapitaka tot ons

gekomen is, bevat dit drie groepen van zulke voorschriften:

1". het Patimokkha der nonnen (in den Bhikkhunlvibhaiiga),

2". de acht garudhamma's en 'S", de verdere regels in hoofd-

stuk X van den Cullavagga. Het Patimokkha der nonnen als

reglement zal wel ongeveer gelijktijdig met dat der monniken

ontstaan zijn en de twee reglementen moeten zich naast elkaar

langzamerhand ontwikkeld hebben tot het enorme complex dat

zij beide vertoonen ; in elk stadium van ontwikkeUng is het regle-

ment der nonnen een aanvulling op dat der monniken geweest.

In letterkundig opzicht beschouwt men het reglement der mon-

niken als het alleroudste bestanddeel van den Kanon 'i. Mutatis

mutandis was het ook voor de nonnen van kracht, het werd

voor haar althans ook voorgelezen op den Uposatha-dag, de regels,

die naar hun aard alleen voor mannen golden, alleen uitgezonderd.

In de redactie van het Patimokkha zijn drie lagen te onder-

scheiden: de oudste laag wordt gevormd door de tuchtregels

I) Zie hierover Oldonberg, Vinaj'apitakaui, I, Intr. XXX'
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zolvo; i|f twwHit» h i'on commentaar op irvlor woon! ^n •Ikon

zin; <l<" jon^Mf»' liuij? Itcvat wat iii<n li'f !<it<TkiiF !U»

zou kiuuK'n no«!nii'n. F)it zijn k(irt«rf <(' lant;- r.- \' Ho

<lf aanli'iilinK lifffcn te vt-ninlilcii van ïwt ont.Hf;i;in il«>r ver-

Hchilli'n<l<« r>^\iv\n. I)<« m<'«*Ht<' vorti'ls«-lM zijn z«'kor vtT/in.s4>la, mnar
zy zyn van waanli- vfwr ili> k^nnirt van hft leven Hor nionnikcn

en nonnen ondfrlinK- I>ozi' vorm, inlcideml v»<rU«l»fl, gi-volgrl

door don rogcl on dionn commentaar, iH dus (alH do l)e««choU'

wingen van Oldenberg juist zyn en zyn argumenten zyn m. i.

ov(«rtui|?end) diü van de donle rwlactie van Int Pfltimokkha. Het

gelieele complex draa(;t den niuim van VitiJiariKa. I><' wyze van

samenMtellint; van den Mali.l en den ('ullavag^'a, die h<>idi> den

Viltluii^Ka vi'HirondiT;<t<'ll.-n, i» ileZflfd»' wat de vt>rli -A-

t<<n betn-rt, wiuirmii < "idcnlierK liet nnt.Htjian van il •>c-

ken in denzeirdeii tyd stelt, als waarin <le Vilihai'i^i <>iii.-<i<>nd,

zooals wy dien nu k<-nnen. Hy hewhonwt MaliAv. .-ii «iillav.

als oen aanvulling "p den Vilihai'ipi. lH'd<K>ld om <<'n ;;<'tr<iuw

boold te geven van hel leven van den Saiiijjlia in di-n tyd. t<n<n

boidü booken ontston«len en de organisatie der onli-n re«><l8 een

tydperk van ontwikkeling achter den rug had '). Het ouile I*jlti-

mokkha veri<ischto dus nailere aanvulling ; wel wonlt het voor-

gesteld alsof de voorschriften van den Hud<lha uitgingen en ii'«ler

voorschrift krygt zyn inleidend veriiaaltje, nuuir het commen-
taar ontbreekt natuuriyk omdat er gi«on oudere tekst aan ton

grondshig lag.

Is er dus re<len om aan te nemen, dat iKik d<> HhikkhunTvi-

iihahga, het hoofilstuk dat ilen grooten ViMiruV^M !>• -'uit. ouiler

ia, voor/tHiver hel de reg«'ls bvtreft. i lu vt«n wy
de letUirlii' van ilen Rliikkhunlvil)|iariga i

': na die

van het tiendi« hoofd.stuk van clen ('uUavagga te plaatM>n dioofdst.

X is evenzeer de ^invulling en het In-sluit van den Cullavaggn,

als de Bhikkhunivibhai'tgji dit van den Vibhai'iga is). Ik z^il daarom
wol geon al te ernstige fout lH>gaan indien ik de n>gels van

Cull. X het eerst lH<han<lel. Ik kan djui den draail van het ver-

haal, waarmee Cull. X aanvangt, hier weer o| • mt
Ootami is in de volgende jaragrafen van h«'t tiei uk

*) '/.ie liiciMxor OMoiiltri (i, Viimya|iifakai{i, I, InloHl.
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nog niet van het tooneel verdwenen ; Cull. X is bovendien,

zoo al een aanvulling, toch ook in sommige opzichten een her-

haling van de regels uit den Vibhanga; het geheele tiende hoofd-

stuk geeft den indruk van een kort saamgevatten leefregel, voor

de meest voorkomende dagelijksche gevallen. De Vibhanga der

nonnen met zijn meer dan honderd voorschriften bevat er ook,

die slechts in zeer exceptioneele gevallen dienst kunnen doen;

er worden vergrijpen in genoemd, waarvan men onmogelijk aan

kan nemen, dat zij anders dan zeer sporadisch voorkwamen.

Was het goed, dat de wet voorzag in allerlei dingen die konden

voorkomen, een groot deel der verschillende artikelen kan voor

de meerderheid der nonnen geen practische beteekenis gehad

hebben. Op deze wijze verloor het Patimokkha veel van zijn

beteekenis en dit zou voor de regels, die wel van algemeene

geldigheid waren, een ongewenschte veronachtzaming veroorzaakt

hebben. Ware de Cullavagga alleen aanvulling geweest, dan zou

men er niet de herhaling van sommige regels in aangetroffen

hebben; en er is dus wel eenige grond om aan te nemen, dat

men de voornaamste regels, die mede met de meer moderne regels

het dagelyksch leven van allen moesten beheerschen, uit het Pati-

mokkha gelicht heeft en ze met de regels, die inmiddels noodig

gebleken waren, in den Cullavagga bijeengebracht heeft. Zelfs de

acht garudhamma's, al hebben die geen inleidend verhaaltje en

al lijken ze spontaan gegeven regels te zijn, zijn evenmin oor-

spronkelijk. Misschien werden die acht in den tijd, dat de Cul-

lavagga ontstond, voor de belangrijkste plichten der non gehou-

den; Buddhawoorden behoeft men er niet in te zien.

Litterair staat het eerste gedeelte van Cull. X hooger dan

het laatste gedeelte en in den Bhikkhunlvibhanga is evenmin

eenheid in dit opzicht ; men vindt daar enkele alleraardigste

verhaaltjes in : de inleiding tot den eersten parajika dhanima ')

is als het ware de aanloop tot een ondeugende kleine novelle;

maar daartegenover staan vertelsels, ik zou haast zeggen samen-

raapsels, die zoo klaarblijkelijk voor het doel bedacht zijn, dat

zij niet eens den schijn van een ware gebeurtenis kunnen wek-

ken. Soms heeft de verhaler zoo weinig talent of fantazie, dat

noof'ilzoüJe.
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lii| zich z««lfW ni««t (Ii> mof'ito (joofl vnn iot* ni'»«w» »•» ••'^t-fik'Ti.

miiar «Ie iiili-iiliiiK tot ••«•n vriH-pT t \i-

ili)^ «;opi(««rt t-n allfcn ih« nofj«Iigc \. i.-n

nuutn tier zoiik waarom hft uaat. Kan ni)-ii /.irii l>i re

vcxuMli'llfii dan hi't vt«rluia! van koning I';w«-tiaili, -l -n

/.onx'iniantrl aan ThnlIanamJfl afMtomi, «>on verhaal «lat lettcrtok

gecopii-rril Ih naar dat van di'n wollen wintormanlel? En zU
volgon vlak op elkaar.

Wanneer wij dus d<» regeln van CuUavagK» X vóór dii» van

den Vihhai'iga zulh'n lM>Hprekt'n. daar 7.(\ waanu-hynlUk van niwr
onmiildellijk lielang voor de nonnen geacht z(|n. dan dienen wij

te beginnen niet de ganidhanima's. al ware het nUi-en liiernm,

dat de aanneming er van di> voorwaanl' to r.\}n

VfKir tie npa.Hjimpadn van (iotami en de 1. . gaande

Htiohting der nonnenonle.

|{ I.H d rxte garudliamma trekt de aandai*lit. Di» alliTwrato

plicht aan di< non opgelegd, de voornaamste onder d»* acht.

walker naleving v(V)r (totami een heilige zaak mfi^-s^t /.i)n (en du

hewcwrdingen waarin de Kiiddha zich uitgiMJnikt heet te hehlK*n,

lat^«n op dit punt geon tw^)f.>l over», wasdeond--" id

aan do monniken. IV onderge^^chiktheid van den • n
Saijigha der nonnen wiu* terstond een feit. Het mik' Mnw.iar-

s«!hynHjk. «lat <lit de allereorsti- zorg van den Huddha Kewii-.st

zou z^|n en de voorstelling, dat men in <len eersten üia

een decreet van «len l^uddha te zien heeft, dat ,ia

plaat.s als hel viM)rnaam.ste gebod vix>r <le onie gi>M. dank! we|.

licht haar oorsprong lum denzelfden -..'etw», mi-i-^'hii'n wej aan

hetzelfde brein, dat tien Meester de 'lonilerd

jaren toedichtte. OngetW\|felil Weei~; .•« n Ih«-

sijumden of zeer gi'wenschten to«'stan<l ; het is inogriiik dat <le

.'^aiiigha tier nonnen zich de voogdij niet alt^d wiMe laten wel-

guvallen ; indien <le .'Nnpgha tier monniken ilo inimlerwaaniigheid

tier iitin tegenover tien monnik aftltxMitle en voor got<«l va.st wilde

stollen, dan kon h^l niet In'tor tlwn dan tien oor>iprong van r.ulk

i>en vtxirschrift. th»t drtor niet** gewet tigtl wenl, maar allet»n ver-

klaartl dr>or tIe gewone opvatting van ilen IiuluT over tIe vrouw,

terug te vtx>n>n tot den Butltlha zelven. Kn h'^e wiinig is «Ie

voortelling in overoonslemming mot tIe wyze waarop tIe over-
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levering alle voorschriften tot stand doet komen! De Buddha,

die nooit iets voorschrijft, voordat er moeielijkheden zijn, zich

dikwijls aarzelend toont en slechts ingrijpt, als hij bemerkt, dat

de buitenwereld zich aan zijn volgelingen ergert, alles doet om
de openbare meening te ontzien en geen aanstoot te geven,

nooit voorziet welke moeielijkheden zouden kunnen rijzen, soms

een regel vaststelt, die maar half doel treft, zoodat er onmid-

dellijk nieuwe conflicten dreigen, deze leeraar, die in zijn ge-

sprekken altijd even zacht, even welwillend, even hoffelijk is, zou

hier op deze grove, ruwe manier met de deur in huis gevallen

zijn? „Gij GotamI, mijne pleegmoeder, aan wie ik zeer veel te

danken heb, die ik als mijne ware moeder mag beschouwen, gij,

een vrouw op jaren reeds, zult tot aan uw dood de mindere

zijn van lederen monnik en hem met gepasten eerbied bejege-

nen. En alle nonnen met u. En het doet het er niet toe, hoe

waardig, hoe vroom, hoe voortreffelijk gij zijt, gij zult zelfs op

hoogen leeftijd in den eersten den besten nieuwbakken monnik,

al is die pas twintig jaren, en al moet het later nog blijken

welken graad van voortreffelijkheid deze bereiken kan, — gij

zult ook in dien jongen monnik uwen meerdere te begroeten

hebben en voor hem van uw zetel opstaan". Dit is de inhoud

van den regel en de wijze waarop deze gegeven heet te zijn,

is den verheven Buddha al even onwaardig als de manier hier-

boven geschetst, waarop andere voorschriften tot stand gekomen

zouden zijn. Wij behoeven echter den Buddha, wat dit laatste

betreft, niet het onrecht aan te doen, van hem te beschouwen

als het onbeholpen wezen zonder doorzicht en initiatief, dat de

Vibhahga van hem maakt; de voorstelling heeft er evenwel niet

minder waarde om, omdat zij ons in vele gevallen doet zien,

hoe het Patimokkha van lieverlede ontstaan is en hoe de omstan-

digheden het deden groeien. Soms kan men aan één enkel voor-

schrift nog duidelijk de verschillende fazen waarnemen, die het

doorgemaakt heeft.

De tweede garudhamma is niets anders dan een herhaling van

Pacittiya LVI; daar wordt verhaald, dat het vooi-schrift zijn ont-

staan te danken had aan het feit, dat eenige nonnen verzuimd

hadden den Ovada van een monnik aan te gaan hoeren. Daar de

Oviïda (liet woord beteekent „toespraak", „vermaning") van een
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monnik aan «'fniBi' nonn<'n nn'or b««paalili'lyk 'l«« h«Thnling «ItT

acht K'iruilluunma'.s in, ilii- t«'lk»<nH w«'t>r ti- P' -«n, om

haar de rfg^-lx g<>iM| in tn «chiTjHtn, z<iutli-n \\ > inrwUMi

nonifn «lal «••'•n iI<t aclit ri'Ki<l« gm?«'V<-n wi-nl ai» H'-viMg van het

vorzuini, zich all»- acht t«' h<ioron voordragi'n, lu-tgiM-n natuurlek

onzin iH. Kn thinroin i8 «.t in do v«x>i>tolling van «lu Manionstel-

lons zoowi'1 van «Ion Cullavagga al« van «K-n VibhaAga, iot« niot

in don haak.

Mut nummer drio on vior der garudhamma'H i» het evenzoo

goHtold; deze twoo z\)n de illcittiya'» UX en LVII. I)at zy by

elkaar bclioon'n, biykt uit den inhoud en in den Vihhartgu heb-

ben zy van oudrtlier by elkiuir gestaan. l)aar nu d<' regeK zoo-

al» die in den Vibhaftga gefornuileerii zyn. de oud.Hl»- laag ver-

tegenwcMirdigen, heliben wy ;«|i'<hl^ diuirmee t<- maken, en dan

i)iykt dat dl' lirie regel.s in kwestie tot r.-n gnwp van zeH en

negentig regel.M lM<htM>n-n, waanan de uvertre<hng in alle z<»s* en

negentig gevallen alechtw et-n /HinHii/a i», d. i. het lirhtHte van

allo vergrypen. Van i<en garudhamma, van een heiligen plicht,

«lie nooit overtre«l»«n mug worden, welker lumvaanling het ont-

staan der nonnenorde pa» inogeiyk gemaakt zou hebU'n, i.s hier

geen sprake. Dat men ecliter heel .ipoiHlig deze drie regels van

groot belang geacht heeft lun de congregatie der nonnen liaar

|>08itie tegenover die «Ier monniken goe«l te dwu lK»gry|M-n, dit

biykt uit l'ncittiya XXI der monniken, waar lM-|>;udd wonit, «Int

een monnik iii<>t den Ovflda vinir de nonnen mag hmiilen, wan-

neer hy tlaartoe niet aangewezen i.**. en de oude conin)<<ntator

(2" laag) zegt iiier uitdrukkeiyk by. dat «Ie inhoud v.ui ii.nOv.lda

de acht garudliamma's zyn. Ihit de Ovflda in <!• 'en

tytl geen regels heeft kuniirn l»«<Viltten, die JVI.H \ _ ven

werden toen de Ovflda niet in acht genomen wonl. is l>oven

aangeto<ind. lX<genen echter, die de laat.nte hnmi aan den Vibhafkgn

gulcgtl heblK»n, door er «I»» inleidende v«'rhaaItje.H aan too lo voi»-

gen, hebben dit. wat deze regi'ls U-treft, al op «H»n buitenge-

wtwn stumperaohtige manier ge<liuuj. Zy mo«»ten «Ie acht gam-

dhamma's gek<<iid hebben; er wonlt i>chter gi'en enk-

"

king

g(>mjuikl op het gtMlntg «Ier nonnen, die ban- bei .-h-

tingen ztMt weinig indachtig waren en !• in

alle kalmte oenige regeb voirschryven. \n , iili*
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een pacittiya is, alsof er nooit een tijd geweest was, dat hij het

ontstaan der nonnenorde afhankelijlc stelde van de kwestie of

men zich wilde onderwerpen ook aan die regels. De Buddha

van Cull. X wordt in den Vibhanga eenvoudig genegeerd. De

samenstellers van de beide boeken hebben natuurlijk volkomen

te goeder trouw gemeend, dat de oorsprong van elk gebruik en

elk voorschrift bij den Buddha zelven gezocht moest worden;

daardoor hebben die van den Cullavagga hem vóór de stichting

der nonnenorde regels doen geven, die pas later gegeven zouden

worden, zoogenaamd door de nalatigheid van eenige nonnen

(voorstelling van den Vibh.). Die van den Vibhanga hebben weer

slaafs de geijkte methode gevolgd van lederen regel te laten

ontstaan naar aanleiding van eenig vergrijp, zonder er zich reken-

schap van te geven dat in dit bepaalde geval zekere regels voor-

gesteld werden als gevolgen van een verzuim, en dat dit ver-

zuim telkens bestond in het niet-opvolgen dezer zelfde regels,

welke niet overtreden hadden kunnen worden, zoo ze niet reeds

bestaan hadden. Zooveel waarde mag men hechten aan de ver-

halen van den Vibhanga nopens het ontstaan der regels.

De vijfde garudhamma blijkt ook duidelijk te zijn ontstaan,

nadat de orde gesticht was.

De zesde is zonderling voor GotamI en zeer zeker niet van

toepassing op haar. Dat zij terstond de upasampada kon verkrij-

gen door zich aan een regel te onderwerpen, die niet op haar

toepasselijk was, heeft geen zin, tenzij de bedoeling was, dat zij

er voor te waken had, dat na haar geen non de wijding krijgen

zou, die niet den voorbereidenden tijd van twee jaren achter

den rug had. Het voorrecht der onmiddellijke wijding was voor

haar alleen. Op deze wijze zou dan minstens twee jaar lang de

geheele Samgha der nonnen alleen uit haar bestaan hebben. De

tekst van dezen zesden garudhamma toont ons echter weer dui-

delijk, dat er geput is uit bestaande voorschriften; de gang van

zaken bij de wijding, zooals die in het vorige hoofdstuk beschre-

ven is, heeft eerst langzamerhand den vasten voorgeschreven

vonn gekregen, dien men ons als een vooruit bepaald, wel over-

legd plan van den Buddha voor wil stellen.

Nummer zeven is Pacittiya Lil, en nummer acht draagt zulke

duidelijke kenteekenen van ontstaan te zijn in lateren tijd, dat
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nion <•! nii't ««tn» hW «til Mioefl t«' Htniiri. [••• hirttMt*. «aru-

«Ihaniina IxTUhf op <li< n'K^)»lz;ik<>li.|k<" % <lat it

rooilH iioi)n<-ii waren, ilat ««r Ki'l»ruik«'n iii Ik- men

alrt niisliruik)'!) giny iH-fkliKijwi-n «-n «lal inc«n vr liaarom voor

go<Hl ••<>n i>in<l iuin maken wilde.

Wanneer men <iii.H nagaat liat het tweeije tot en met het achtste

voorHchrifl to«>«taniier> regelen, gehruiken fonnulwren, ilio iK'ston-

«len omilat or ook rewls nonnen waren en <lat vyf van «ie zeven

UTUg te vintien z^ln in «Ie groote RrfN-ji van «l»' l'llciltiya'», dan

heh>H>ii w\\ deze „volstrekt bindende verplichtingen" t<» b«',s«-hou-

Wen als regülw. gaandewi'g ont.Htiuui aln alle andere. kor

overtreding niet zwjuir weril xingireki-nd, omdat .i'»

de lichtMte vergr^JiN-n z^n. Miuir langz;imerhari' «'««lig

gmicht (tereclit of len onrechte, dit kan ik : tn. .um

de vrouw in de orde du hiuir tfK-komende on ..itü

)um te wijzen, haar „klein" te houden. I);uii do

nadruk gelegd op di)> regels, di*' haar afhankeiijkhi'id viui de

monniken forinuleenlen, hjiar ondi*r hun opiwrliH-zicht plaatsten.

Met vixirtdurend grooteren nadruk wenlen haar de voorï«-hrinen

ingeprent om steini.s in luiar het l>«>»4>f levendig te houden, dat

luuir congregatie de inindi<re was van «Ie andere en zoo hei'fl

mon er ten slotte de garudhamma's van gemaakt, <lie tol i^'n

achttal vereenigd met een van hun eik'«n vinding (of wil men,

met «»en di<> vanzi'lf sprak), on ze \ .ds <le uitdrukking

van wal liiuir de diiuinte, di* hei ' m»>«"»t zijn. Nog

eene schrede venter en ile HuiMha /•(! . • n.

zoodat zonder dio instelling de nonmi: lide

kunnen hestjum. '/.[\ le«ren dus indenlaad, wat de monniken

voor lie non lu't gewichtigst achtten en wjuir 7.\\ zolf vinmil pr\j»

op stelden, liet verhoven W(M»nl: „wrst w\j. dan g^j", wa« do

oornto les die tie monniken don nonnen vo^r'- ' ' n iodon»

halvo maand wenlon do acht „Artikelen des < • ;•• (>rri(/4i)

voor haar opge.somd. Dat elk artikel zonder : do vor-

houding der iHMdi* ."^iipgha's regelt in". 7 h>
•

'on. dat

de non heeft te zwijgen, «H>k als iets hiun

l)owyst, dat ze pas ontstjian z^jn. ti>eii

georganis«'erd had; /.[] ^H'w^)zen dunkt nui .--k, da! de vioiiw.-u

in don lN>ginne nuM«r vr\jl\eid gehad hebU-n on «lat de druk.
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dien men met de garudhamma's uit wenschte te oefenen, ten

deele aan heerschzucht en kleingeestigheid is toe te schrijven.

Thans kunnen wij voortgaan met het verhaal van den Cul-

lavagga, waarvan ik nog eenige stukken in vertaling wil geven.

Beschreef de eerste paragraaf, hoe Gotamï de wijding deel-

achtig werd, in de tweede ontmoeten wij haar in haar pas

verkregen waardigheid

:

„En Mahapajapati begaf zich naar de plaats waar de

Heer zich bevond; daar gekomen begroette zij den Heer

vol eerbied en bleef ter zijde staan. En ter zijde staande

sprak zij tot den Heer:

„Heer, hoe moet ik nu handelen ten opzichte van deze

vrouwen uit het geslacht der Sakiya'sf'

En de Heer onderwees haar, wekte haar op, spoorde

haar aau en verblijdde haar met een stichtelijke toespraak.

En Mahapajapati Gotami, onderwezen, opgewekt, aange-

spoord en verblijd dooi' de preek van den Heer, groette

eerbiedig, wandelde om hem rond, hem aan haar rechter-

hand latend, en ging heen. Naar aanleiding hiervan hield

de Heer toen een stichtelijke toespraak en sprak tot de

monniken

:

,,Ik veroorloof, Monniken, dat nonnen hare wijding van

monniken ontvangen zullen."

Men zal zich ongetwijfeld verbazen over deze plechtige mede-

deeling, voorafgegaan nog al door twee preeken. De zesde garu-

dhamma was toch anders duidelijk genoeg: daar was de wijding

door den monniken-samgha tot wet gemaakt; maar het ergste

is, dat hier van den nonnen-samgha niet eens gesproken wordt

en theoretisch -bestond die toch in den persoon van Gotamï,

al zöu men kunnen opmerken, als men heel precies wil zijn,

dat voor een Saragha minstens twee noodig zijn. Tusschen de

regels leest men evenwel, dat men het desnoods buiten de

wijding door den nonnen-samgha kon stellen, dat die door de

monniken de ware was, waar het op aankwam, en dat Gotamï

niet meegewerkt heeft aan de wijding harer jongere zusters.
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Dl» tulcMl MpriM'kl iiifl van <!•• welling <Iit .Sflkiya-vrouwvn, maar

iloz<i nioc't ininidili'lri g(.*>«chiu4l zijn, wunt il)< wrhaliT gaat voort:

Nu spruken ile/e nunneii tot Miiliüpajiiitati (Sutaini: .Me-

vrouw, ^y br/.it dü upu-suinpiulA niet, muur wy be/ittt-n

die wel kniclitens de |ui(.s|)i-iuik Viiii den Heer], waut aldu>«

lieefl de lieer verordineerd : nonn«*n /.ulleu door monniki-a

^'ewjjd worden." ')

Nu be^iif Miilul|)iijii|iiiti (Sotiinii /.i<'|i niuir den Kerwuiirden

Anandii, liegroette hem eerbii-di^; en bleet' ter zyde !^tuan

:

en ter zjide stuande Mpnik z[j tot den tlerwiuirdeo Anandu:

.Kerwnurde Aniindu, deze nonnen hebben tot my jreze^^d

:

.Mevrouw, f»ij
bezit de upa'^mipada niet; wji bezitten die

wel, krai'hten'4 de |uit-pnuik van den Hi*er|. want aldus

heeft de Heer verordineerd: nonnen zullen d(K)r monniken

j^ewyd wonlen."

Kn de Eerwaarde Ananda ging naar den l{e«-r en dei'lde

hem het gebeurde mede; toen sprak deze: .Ananda, toen

Mahiipajiipati (ïotami de acht garudhamnia's op zich nam.

is dat hare wyding geweest. ". ('_*)

D«» zaki'M zulli'n zich w«'l niet <ip dezi- manier t'M-gedragen

liobt)vn; hi't is niet uiui te nenx'U, dat de n<>nn>-n. >lu' het

eerot na (iutunil gew^)d werden, op zulk e«'n ongi-jKUst.' wij/u

luuir upiisanipadfl in tw^jTel gctrokki'n zuuiien heblx>n i>n dal nog

wel korten t(|d nutlat de Heer uitdrukkelijk vcrkhuird had:

„Indien (ïotainl d«>Zi' aclit ver]ilichting<'n op zich nt-men wil,

dan zal zulks hare wijding z(|n". Mi.sschien tx^waort dit kleine

verhaal ih- herinnering aan n-n p'^chil van lalt-n' tOdon.

t«H'n kleingt-estigf letterkni>cht«T\i t-n i

" V.t

wixinl kwauifii. .Men kond»- d«>ii l>f>taaii ig

door de IxMde Saijigha's en luH-ft missilu',ii ücu i^vuffl i;eoj>-

'I Mijii vrrtuliiig wyltl liirr al «nu iIip in SI ' i «t

'iiii/NijamfNiniiil, liaarim i<fiii«umfi<inn<1 , rr •taal ' t,

tl>l. van ityiitii, rl'. y<um<1 > yamhil; amhO - [wy (ipi nr^.rM ut ««'<>i<i k<>-

'i<li<nil|. tfii OMTklufilr Uloii (g vr u|i volgrn . mim Ai 6Aii];antlil paitnallttm:

llukkhafti .... Flit.
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perd of dü wijding van (ioLamI wel oen waaraclitige wijding

geweest zou zijn, immers, geen monnik had daaraan deel ge-

nomen! Het was alles zoo huiselijk, zoo zonder inmenging

van den Sanigha toegegaan ! Clelukkig hebben bij onzen auteur

het gezond verstand en de eerbied voor de overgeleverde woor-

den van den Buddha de overhand behouden.

En Mahapajapatï Gotamï begaf zich naar den Eervpaarden

Ananda, begroette hem eerbiedig en bleef ter zijde staan;

en terwijl zij daar ter zijde stond, sprak zij tot den Eer-

waarden Ananda:

„Er is één gunst, Eerwaarde Ananda, die ik van den

Heer zou willen vragen: het zou goed zijn, zoo de Heer

aan monniken en nonnen toestond, de begroeting, het op-

staan in eikaars tegenwoordigheid, het afijali-gebaar en het

brengen der gepaste eerbewijzen [te doen plaats hebben]

in overeenstemming met den leeftijd." ')

En Ananda begaf zich naar den Heer (en herhaalde wat

Gotamï gezegd had, maar de Heer antwoordde:) „Onmoge-

lijk, Ananda; dat is ondenkbaar, dat de Tathagata toe zou

staan, dat men aan vrouwen (al deze eerbewijzen bracht) ^).

Diegenen immers, Ananda, die eene dwaalleer en niet de

Goede Leer verkondigen, staan [zelfs] niet toe, dat men aan

vrouwen (al deze eerbewijzen bi'engt). Hoeveel te minder

kan dan de Tathagata zoo iets toestaan!"

En de Heer hield naar aanleiding van dit voorval een

stichtelijke toespraak en sprak tot de monniken: „Monniken,

gij behoort de vrouwen niet te begroeten, noch op te staan,

als zij binnenkomen, noch voor haar het aüjali-gebaar te

maken, noch haar de gepaste eerbewijzen te brengen. Wie
zulks doet begaat een dukkafay (3)

') Waarschijnlijk is hiermede de rang naar anciënniteit bedoeld.

'^) Wat tusschen (. . . .) staat, vervangt letterlijke herhalingen in den tekst.

') dukkata = verkeerd gedaan, misdaan. De dukkata's zijn een categorie

van vergrijpen van minder ouden datum dan die in het oude Patimokkha.

Zie SBE XIII, p. XXV (Intr.).



I)il viTliiUil MfM't oiiH y:f>niii.*rliii|,' aan. I)<' F^Twaunlf (iotaiiil,

Uio /.<M) viiri« Vfrluii«<l liail n;uir ln-t rfÜKifUZo l<'v<'n, /.«m vol

vn'iigiii' it)' airlit garinlhaiiiiiia'M aanvaanl Ik'Mh-ii om iiu «i|>

fitnmuul (II! Vfi/i-iii-n U-ge» ili- |ii iklo'lH t«' hiaan '.' /ij was* <laii

wol h<'<-l H|MH>(lig allt>H Vfr({ot«<n; wellicht had Anamia hiuir

Kuiiiakki'lijk in h<'t ifclitu HfMxir kiinnvn li-idon mot fvn |MUir

woonlt-n of wn Vfrwyt«Mul<-u l)lik, «li»- haar al» 't wun« t<»o

mufMt v(H<Ki'n: „Maar (iotatnl, lit-b ik inO ilaiin-rNir nu zoo in

uw iiflang uitgi'sUKiril, dat ^\\ aldus di*ii spot drijft met do

ploclitiK <>p II p'in)MH'n vi'rpliclitiiijji'M?" I)o<'h «ok do H«H<r

Hiiddha rdii* in In-I vrMirhypian «••/..•gd, zcim tniM-ii<l(|k voor

vrouwen t<« nadcn-n Hclu-en» wa.n gansi-hi-Hik niet u'-u-iird «n

schi'cn fvenzoer het heelo geval vergeten te z^n !•

IkkmI \\[\ den monniken de vrouwen te Iwgroi'ten. > il

i« een nieuw |jeW()H Vmjr de Veronderstelling, ilat de garu-

Uhamma';* ingetiteld y.[\ti, natlat de orde der nonnen ontsl;L:ui

was; oenige waarheid /ai] aan het verluuil wel ton grond.slag

liggen. Kr rtchijnt een streven naar geiykheid geweest to /.(jn

on de Buddha uf de Saipgha heldien het noodig geacht, zulk

oon vorderfeiyke neiging tot emanci|iatio don kop in te druk-

ken. Door liotanil tot de woonlvix'rstor «lier gc<'manciiK'«'nle

richting te maken, heeft men getracht aan <len regel een mom
van ouilheid en eerbiedwaardigheid vixir to hangt>n en men
bekommerde er zich niet om, dat het inconsequent wa.s, haar

in een dus*lanig licht te pUuit^Mi.

Tegeiyk biykt uit hel verhiud, dat de Kuddha er rekening

moe hield, wat de dwiuillei*raren deilen of lieten, dat l^i niet

inconventioiieel was, dat de voorschriften voor monniken en

nonnen dikwyls ontstonden naar het voorbeeld van andore sec-

Ion. Ook hebiM.n w(j hier het indirecte l)ewys, ilat b(| anilere

secton evenzeer vrouwen naast mannen tol de orde toi< kou-

don tn.Mlen on dat de bliikkhunl «lor Buddhistcn gevn nieuw

vor8ch^)ns<l wit*».

Mnhapnjiipiiti Gotumi nu bepif /icli d.uirliei'n, wtutr de

Heer was, ho^roette lu'in eerliietlig en Ideef ter zyde staan.

I",u zoo ter ziJde staande, sprak 7.\] tot den lieer: .Heer,

welke gedi-u^si|iu nioeteu wy volden tuet U-trekking tut al
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zulke voorschriften, die [evenzeer o}) ons als] op de monniken

toepasselijk ziju?" „Oefen u in het nakomen dezer voor-

schriften, Gotami, zooals de monniken dit doen." „En welke

gedragslijn hebben wij te volgen. Heer, met betrekking tot

al die voorschriften, die niet op monniken toepasselijk zijn V'

„Oefen u daarin, Gotamï, overeenkomstig datgene, wat er

in voorgeschreven staat." (4)

Met zeer veel woorden wordt hier dus gezegd, dat in zaken,

die evengoed geldig moeten zijn voor nonnen zoowel als voor

monniken, de nonnen geen aparte voorschriften te verwachten

hebben, maar dat de opvolging der bestaande voorschriften stil-

zwijgend verondersteld wordt.

Mahapajapatï Gotamï nu begaf zich daarheen, waar de

Heer was, begroette hem eerbiedig en bleef ter zijde staan

;

en [ter zijde staande, sprak zij tot den Heer: „De Heer

moge mij in 't kort zijnen Dhamma onderwijzen, opdat ik,

wanneer ik van den Heer den Dhamma gehoord heb, in de

eenzaamheid kunne verwijlen, afgezonderd, ernstig, vuriglijk

strevend en vastberaden." ')

„Gotamï, zulke leeringen, van dewelke gij zult moeten

erkennen: deze leeringen leiden tot hartstocht en niet tot

gemoedsrust, zij leiden tot gebondenheid-) en niet tot los-

making, zij leiden tot trots en niet tot vereering, zij

leiden tot het begeeren van velerlei en niet tot soberheid,

zij leiden tot onvoldaanheid en niet tot tevredenheid, zij

leiden tot het zoeken van gezelschap en niet tot afzonde-

ring, zij leiden tot nalatigheid en niet tot inspanning der

ki-achten, zij leiden tot het stellen van hooge eischen en

niet tot ingetogenheid — voorwaai- Gotamï, wees indachtig,

dat zulke leeringen geen Dhamma zijn, geen Vinaya, dat

zij niet de Leer van den Meester zijn. En die leeringen, o

') vUpakalthü, appamalla, atapint, pahitaUa. SBE XX, 329, teekent hierbij

aan : the standing expression for the preparatory stage to arahatsliip.

2) Zie Childers, s. v. samijogo en vgl. samyojanatn en yogo.



(lotiiini, wiuirviiii
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/uit liesfflfii : ilr/x* l^^•rill^^•u li*i<lrn

tot j,'i'inotMl>%riist ••Il iiii-t tnl liiiilsturlit, /.[] leiili'ii tot |i*h-

iiiakiii^ ril iiitrt tot ^elxjudeiilii-id, zy lfi<lfn tot verefiiiig

ril niet lot trots, /jj lfi<l«'n tot s«berlu'id ••» niet tot be-

^,'fnvii viiii Vflerifi, /jj liüdeii tot tcvre-lenheid en niet tot

oiivoldiiunlieid, zij leiden tot iif/onderin^' en niet tot h>'t

xoeken van ^e/eitcliiiii, /ij leiden tot inspanning' der krachten

en niet tot nalat i^lleid, /y leiden tot ingeto^^enlieid en niet

tot het stellen vjin hoo^^e eis<hen voorwjuir (ïotanii, wei-s

indachtig, dat /nike leeringen Dhamma /yn, dat /y Vinaya

/yn, dat /y de Leer van den Mee«*ter zyn." (.'»)

WU /.^|n er di>n »«amen8t<>llerH van don CuUavogga <huikl>2uir

vfK)r, dat z() de/e \vix)nlen, die zulk wn sc-JKMine en .eiiVMU-

digo ziMleleer lM«vatten, wwmh'n, wiuirin men \v;uiiaclitip' lUid-

dliawooi'den t«' zien heeft. viHir ons i>|>j;eteekend heblH>n en

hot gegiK>cliol mot de garudhainma's verbeven wy er hun

gaarne om.

Toch veriiieiit het do aandacht, dot «leze loer niot voor di«

güWont< leekenlidmaten tiestemd schynt te zijn. maar v(X)r de

lodon z^ner orde, die 1k«\vusI naar het aruhatta stroi'fdon. De

i^uddha hei'fl aan aUf schepselon het iieil willen lirengen, maar

dit kan men niet deelachtig worden, a\» men zich sIcchLs be-

kommert om de opper\'lakkige plicht<<n van hot ptiücasiUi ').

Vo«ir di' Uxlen z^jm-r lieide Saipglia's gaf l»y een hoogere Zi^le-

li<er, dlo vóór alk>a lK>oog»lo. hel hart te reinigen en te streven

niuir zetlel^jke volmmiktheid. Met komt ons vn^-n ; ! it

hot doel luu) liotami voor oogen gesteld, niet b««reik ijt

werd V(H)r hen, die in de weri<ld l)leven. en dat iü

le««r, bü Welker naleving inlereon wel zou kunnen \ ..in

in een klotister kon Iwlnuhten.

Mot deze schiM)ne voorstelling van (SotamI, al.s het ware

aan de voeten gezeten van den Buddha, wns liaar viH»«I.Hter-

liug, DU hiuir geestelijke le'idsnum, i>n van z(|n lip|>en den

'1 t)e v^f vooiicliriftpn \i>or d<< liH<lirn-aanhaiig«rt Jcr le^r: niet dotMlrn,

niet ntptiM), niet lirgen, gncn ochtlMvuk plrgp», gwn gv<>*tr\|lir dnuikrn

ili'inkpn.

5
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Dhamma ontvangend, neemt de CuUavagga afscheid van haar.

Haar naam wordt niet meer genoemd, behalve in Therïgatha

on Apadana, maar in dit laatste is zij reeds een legendarische

figuur geworden, waarvan wij de lotgevallen in vorige levens

te hooren krijgen, benevens de wonderen, die bij haar Nibbüna

plaats vonden. De overlevering in Cull. X kan eenige historie

bevatten.

Er volgt nu een reeks van voorschriften en wij zullen hier

kennis maken met de voorstelling, hoe alle voorschriften hun

oorsprong hadden in de eene of andere moeielijkheid, waarin

de Samgha zich bevond, of het een of andere misdrijf, dat

door een non gepleegd was. De Buddha hechtte zeer veel aan

het oordeel der wereld en wilde niet gaarne afwijken van de

gewoonten van andere secten; niets kon hem dieper treffen,

dan dat de menschen zeiden: „die monniken en nonnen, die

den asceet Gotama volgen, die leven precies als de gewone

menschen, die nog aan de wereldsche weelde en vermaken

verslaafd zijn". Er scheen dus reeds een zekere norm te bestaan,

die aangaf, hoe asceten zich behoorden te gedragen. Het is

soms vermakelijk te lezen, hoe men angstvallig voor iedere

kleinigheid het oordeel van den Meester ging vragen, hoe deze

steeds de oogenblikkelijke moeilijkheden uit den weg ruimde,

maar nooit een zaak in hare consequenties scheen te kunnen

overzien en daarom ook nooit eens een wijze verordening

gaf, die conflicten zou kunnen voorkomen; er moest altijd

wat hersteld worden. De voorstelling, hoe allerlei tot stand

kwam, is zóó kinderachtig en onbeholpen, dat men ze ge-

rust den Buddha onwaardig mag noemen. De nonnen gingen

ook nooit zelf met haar moeielijkheden tot den Heer ; de mon-

niken dienden steeds als tusschenpersonen en zij brachten dan

de bevelen van den Meester aan de nonnen. Nooit werd het

oordeel der vrouwen gevraagd ; in sommige gevallen zou Mahap.

Got. de aangewezen persoon geweest zijn, met wie de Buddha

had kunnen raadplegen; doch hiervan vindt men niets in de

Schriften: zij ontvingen elk voorschrift bij monde der monni-

ken. Zelts in de meest kiesche aangelegenheden werden de

monniken als tusschenpersonen gebruikt en men vraagt zich

af, of onze begrippen zoodanig veranderd zijn, dat dit gebrek



aan (Iitoiiiiii, 'lat niiH t<'nip«toot, vo<^r il« tyi|(;t*nootvn van

<l)'ii liinlitlia vaii/.<!ir sprak ; mi<ii l>«'|j;rUpt iiiot, lux- hi't kwam,
dut til! nonrii'ti in tlort^i-l^kt' p-vullfn nift xiAt durfilcn linnde-

Ion, nf althanM /«If naar di'n Huddha Kin({)<n, 7Xki dvzc< dan In

nlloH do ho<)|{HU> inMtanti'- /.(jn niooMt. Maar ho<> il ' 'm
(K>k tot Htund K<'lc<>rn)'n niogon z^n, liut;!y du V(- r

autourM van den Vinaya vurdichtinK is of nii-f, h- i - liynl

w«tl zoki-r, dal hul bij niurnan<l opkwam, dal liut .•M.-liaainU>>

KovfH»! dor vrouw zuur umstii? tjukwutsi kon wordun, want

andurs had ilu vordichtiiid; n<Miil duzun vorm aan kunnuri

numon un wat vunnou<luiyk guun hi.storiMchu waav ir

de lettrr, thit wordt als uun iloodguwonu wiak V' .11

is dus waarhuid uuur dm ijemt. Ik zal noj; p-N-p-nh'-id heb-

Ixjn om op dit miskdUK-n van het vrmiw.liik t'ivi.vi .li- .lan

dacht lo vostigun.

In dien t|jd nu wurd liut 1'Stirnnkkhii iKmi nonntMi nii-t

vi>()rf,'elu/.un '). Mun duuld»; dit dun Huur mu«lu, ,lk vunxir-

lotd', Motiniken, dut hut IVitiniokkhu aan de nonnun voor-

;^'uK'/.t'n wordt." Toon kwam lijj ilu nonnun dczo vmug op:

Wiu huhoort dun nonnun i>ut IVititnokkha voor tu lu/.un ï

Uit wurd dun Huur ^lt•tlu^uduold. ,Ik vuroorltKiJ', Monnikun,

dat hut iVitimukkhii den nonnen duor monniken /.al worden

voorgelezen."

In dien tjjd dan bupiven ilu monniken ziuh naar het ver-

liiijt' dur nonnen un la/.un haar hut ratimokkha voor. iiiur-

aan urgenlun ziuh du mensuhun jzegjiende) : ,dat z|jn hun

vrouwen, dut zyn liun byzitten ; nu giuin ziJ niet elkaar

ideizier maken."

Kn de monnikun vernamen, hoe de men.schen zich er^'T-

den, er kwaad van >*|iniken en verontwaardi^il waren, en

zji ViTteMun d«' zaak aan ilun Huur.

1 Mpii vttlli' lirl wtxird „Ipicii" iiipI op in lirn li-IIrrl^Wm iin. rr «a»
toon nog niplR gpiwhi-rtfn. Vgl. dn \e\e lM<to<>krniu«D, diP „lvM>n" in dp mid-
(Irli'piiwrn liitd. i'io Verwyii pn Verdam, Mnl. Wbk., t. *. Vgl. ook h*»

hpdpndaagM-lic „de mii loten".
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„Het Patimokklia, Monnikeu, niag niet door monniken aan

de nonnen voorgelezen worden ; wie zulks doet, begaat een

dukkata. Ik veroorloof, Monniken, dat het door nonnen

geschiede.''

De nonnen wisten evenwel niet, hoe men het Patimokklia

voor moest lezen. Men deelde dit den Heer mede. „Ik ver-

oorloof, Monniken, dat de monniken aan de nonnen onder-

richt zullen geven, hoe het Patimokklia voorgelezen wor-

den moet/'

Te dien tijde un biechtten de nonnen hare tekortkomingen

niet. Het vs^erd den Heer medegedeeld. „Het is niet geoor-

loofd, Monniken, dat een non hare tekortkomingen niet

biecht. Zij, die zulks niet doet, begaat een dukkata."

De nonnen wisten niet, hoe een tekortkoming gebiecht

moest worden. Het werd den Heer medegedeeld. „Ik ver-

oorloof, Monniken, dat de monniken aan de nonnen onder-

richt zullen geven, op welke manier een tekortkoming

gebiecht moet worden."

Nu dachten de nonnen: Wie moet nu de [biecht eener

non ter zake van hare] tekortkoming aanhooren ? Men deelde

dit den Heer mede. „Ik veroorloof, Monniken, dat de monni-

ken aan de nonnen de biecht znllen afnemen."

Maar nu gebeurde het, dat nonnen, als zij op den straat-

weg of in een doodloopende straat of op een kruispunt

van wegen een monnik zagen, haar bedelnap op den grond

zetten, haar opperkleed over den (linker-) schouder ') plooi-

den, gehurkt neer gingen zitten, den anjali-groet brachten

en hare fouten beleden. De menschen ergerden zich hier-

aan, zij spraken er kwaad van en waren verontwaardigd

:

„dat zijn hun vrouwen, dat zijn hun bijzitten ; vannacht

hebben zij ze uitgescholden en nu vragen zij om vergeving."

Deze zaak werd den Heer medegedeeld. „De biecht, Monni-

') Men zou dit de r.eremonieele wijze kunnen noemen van den uttai-asanga te

dragen. Ging de non gewoon over den weg, dan bcdelite hij de beide schou-

dcr.s al.s oen gewono niantcl.



kfii, iM'lioDrt niet iluur iiioniiikt-ii iuiii <k' noniuMi t«' wonliMi

iit^fnoiiHMi. Wif zulks «loft, he^iuit eni iliikkata. Ik vtT-

oorloot', Muniiikfii, dut dour lujiitx'n :iiin iiniiiii-n di' biecht

word»' uf'>,'i'iii)iii«Mi."

!)•• iioriiuMi wist«'ii niut, liof im-ii di* Mi-rlit uf in«K»-t

iit'inrn Mi'ri d«'«'ldt' dit den HtM-r mede. ,lk VL'n»<>rlo<i(.

MoiiiiiktMi, dut rinmiiikt'ii dt- nonnen /nlli-n onderrichten,

hoe de hieeht ufgenoinen moet worden."

Te dien tyde nu werden er tegenover de nonnen jjeen

iMuutre^eh'n vun tucht genomen '). liet werd «h-n Heer

iiie(h'^e<h'ehi. ,Ik veroorhxd'. Monniken, dut er tejjenover

nonnen niuutre^'eh'n vun tucht gi-nomen zuMen wonlen."

Kil de nonnen duditen : .Ooor wien inoet«'n iHe niuat regelen

^'enomen worden l" Men deehle dit den lieer me<l«'. .Ik

veroorlool', Monniken, dut zulke niiuitre>{elen teyi-nover de

nonnen door inoiuiiken genomen /.uilen worden."

'Poen ue.xchietlile het, dut nonnen, tegen wie men ahluH

0|» hud moeten treilen, (zich op (Umi openhuren weg op de-

zclt'de wjjze gedroegen, uls hierltoven lieschreven i', en om
vt-rgillenirt smeekten, in »le meening, dut zy hiervoor het

juist»' oogenhlik gekozen hadden. De mensehen ergerden er

zich opnieuw uun en uitten dezelfile h'i'lijke verdu«ht-

makingen Men deelde het den lieer nu'de. Kn deze ver-

ordende, dut de Monniken voortuun tegenover ile nonnen

geen muutregelen vun tuclit meer nemen zondi'u. Wie

zulks de<>d, zou een diikkutu heguun. liet zou dus diMir

nonnen moeten geschieden, miuir duur de nonnen niet

wisten, Ihm' z»)0 iet» in zyn werk ging. mmhten de mon-

niken er huur in »)nderrichten ') \. (6)

<) A'iiiiimiiiii ktiriyalt. dr/o tiildnikkinu kan ik •lorliU h\) lM>nai|f*riiif{ trr-

l.ili'ii: liol '<iiliji>rt kiimniiiin lol oliirrl makmti. iluot nirn hrl \t»i i Ie

!i|irt>kpn xnn kamina hitiulr». \' ' ' !<

kIiiiIiI tr imnlwIiMi i>n lirm m n-

iim ifi'lioiiilrn" ('lil I iliT»; en. -^ : -. t"

irrv uut diiu i|>lii'ury iinx-MHiinjri.

>) Verkort iiipegeduold, um de MieiiigTuMig« lierlmlingen l<> terny<lon.



70

Ik heb het niet ondienstig gevonden, deze paragraaf nagenoeg

geheel te vertalen, om een staaltje te geven van de wijdloopig-

heid en de langdradigheid van sommige deelen der Heilige Schrift,

soms tot onuitstaanbaar wordens toe. Maar niet alleen hierom.

Men kan er m.i. duidelijk uit leeren hoe de instellingen der orde

inderdaad gegroeid zijn. Als men alles wat hier geschied heet

te zijn, slechts wil verdeelen over een groot aantal jaren, wan-

neer men den tijd der handeling maar voldoende uitbreidt over

een groote tijdruimte, dan is er geen enkel bezwaar om het ver-

haal, zooals het er staat, als historische waarheid te aanvaarden.

Er blijkt hier duidelijk, dat het van lieverlede noodig geacht is,

de nonnen tot een Sarngha te oi'ganiseeren en haar aan dezelfde

wetten te onderwerpen als voor de monniken golden. En dit kon

alleen noodig blijken, toen de nonnen in aantal zeer toenamen;

in den beginne kunnen er niet veel geweest zijn, maar naar-

mate het ledental groeide, deed zich de behoefte aan organisatie

en aan een reglement voelen. En de heele gang van zaken wordt

ons hier helder voor oogen gesteld. Het telkens tot een dukkata

stempelen van datgene, wat de Heer nog pas verordineerd had,

toont aan, dat men al tastende en mistastende ten slotte den

meest bevredigenden toestand heeft gekregen. Aardig is het ook,

dat de theorie, die de non verplicht in alles tot haar manne-

lijken collega op te zien, in de praktijk niet ten volle houdbaar

bleek, en dat men haar ten slotte eenige rechten toe heeft moe-

ten staan. De telkens herhaalde mededeeling, dat een bepaalde

functie eerst aan de monniken opgedragen was, totdat het ondoen-

lijk bleek, dezen toestand te bestendigen, bewijst, dat de vrou-

wen zich langzamerhand een zekere (zij het dan ook een geringe)

mate van zelfstandigheid hebben kunnen verwerven. Misschien

is deze verovering van passieven aard geweest en is zij den

nonnen in den schoot geworpen door de publieke opinie, die

gaarne, als zoo vaak geschiedt, het leelijkste denkt. Zeker schijnt

het, dat het vrije, ongedwongen verkeer tusschen monniken en

nonnen ondenkbaar was, dat „Men" met argasoogen het doen

en laten der congregatie bespiedde, dat vele dingen, op zichzelf

doodonschuldig, verboden werden om „Men" niet te ontstemmen

en aan „Men" geen aanleiding te geven tot onvriendelijke ver-

gelijkingen met (Ie asceten van andere secten. Kortom, uit vele
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rogclH aan <lo SaniRha'8 voorgnscliroven, bUJkt glnsheldor, dat

,Mon", zonder zulks Uf bcMlodun, of-n groot, aandeel lipofl gehad

in ilc) totstandkoming «Ier onleregelH.

Met irt onnofxlig m het zou vervolend tcvonw zijn de vr>|gende

paragrafen letterlijk weer te willen govon. Nummer ze» gwll

oen voldoend denkbeeld van de manier waarop gewichtige regels

tot stand gekomen z^n. Wa» er een of ander vergrüp gepleegd,

dan kwam alleen het verbo«l, soms nader gepreciseerd, om<lat

(i(( congregatie de volle dniagwijdte van een verbod niet «•nnüd-

deliyk begri'pen had. Maar hier hebben we de wording>g"'.>M;hie-

donis van »''t''n der inxtiUiiujen der orde.

Het bleek evenwel dat de nonnen in don lK>ginne niet in allen

deel»' bekwaam waren tot het uitcM-feuen harer lM'Vo«'gdl)f<len

en or niet altyd aan dachten, e«'n waardige houding te bewaren,

want (ZOO wordt er in paragraaf zeven vi-rhaaldi:

„Te dien tyde waren de nonnen in <len .Saipgha bijeen <'n zü

geraakten in twist; er kwam krakeel en woonlenwi>se!iiig en

'i\\ verwontlden elkiuir met scherpe woortlen" '). In d«Mi S^npglia

was namelijk een geschil ont.staan en zy konden het hierover

niet eens worden. De Heer werd als van oud» gowjuirschuwil en

veroorloofde nu, «lat <le monniken de ge.Hchill»'n zoutien Ix^slech-

ton. Kn zoo ge.schiedde het dan eens, to«'n de monniken zich

van deze taak zouilen kwyten en het punt van ges<hil gingen

onderzoeken, dat er eenige nonnen iuuiwezig bb-ken te zyn, die

niet bevtM'gil waren om lum offlcieele handeling<n van den Saip.

gha imDiujhakitnimtt) deel te nemen. Kn wel omdat zy een of

andere overtreding hadden begaan. Natuuriyk hielden zy hier-

uumIo niet op, ItHleti van den Saipgha te zyn, maar zoolang als

har»' penitentie duunle, kon«len zy niet op voi't van gel^kheid

m«>t de vlekkelooze zusteiv verkeeren en het dwlnenuni aan een

kimima was luiitengesloten, totilat de plechtige rehabilitatie luui

hare tydeiyke uitj<luiting een eind gemiuikt zou hebUMi 'i.

*) SBR XX, ICCi, TprUuilt: „llipy gut lu blow»". Dil kan inrl )ui>t «yii:

nrimimiiMiuitii mukhitMiU\h\ cifio/iiiiM = „<<lkaar '>l;iaii<ti- m '
' n".

lliililci's: „M(>ulli-jn\<>lin". II<1 kiak.-.-l wn» a\ riy ^>i\ *(i

(Icn grniiit hiiirr liOM'liaviiig nirt <••• liuig lo tuxrcmi, il.it u lyf

gcgiiun louiliMi lün.

*) Kmi, MiiiiunI H7, wanr de v«r;gi-\j|M>n pii dv ilnifToii gvnopind tijn.



De nonnen verzochten nu den monniken, dat deze jegens de

schuldige nonnen maatregelen zouden nemen en de bekentenis

harer schuld ontvangen.

Men zou hier kunnen vragen of de Samgha der Zusters zich

niet altijd met het noodige gezag jegens haar eigen leden kon

laten gelden. In de vorige paragraaf toch had de Buddha iets

verboden waar de nonnen nu om vroegen. De reden, die zij voor

haar verzoek aanvoerden, is ook niet duidelijk: „want de Heer

heeft aldus verordend": „monniken zullen voor de nonnen ge-

schillen beslechten". Wat er eigenlijk geschied was, blijft in het

duister, maar de twist scheen niet bijgelegd te kunnen worden

zonder hulp van de monniken. Het was alsof zij wilden zeggen

:

„Wilt in deze zaak tusschenbeide komen, Eerwaarde Heeren,

doet deze schuldige zusters haar fouten bekennen, legt haar daarna

een penitentie op, dan zijn de weerbarstige elementen voor eeni-

gen tijd verwijderd en kan de Samgha in vrede doen wat den

Samgha te doen staat".

De Heer werd wederom geraadpleegd en deze veroorloofde toen,

dat de monniken voor de nonnen een samghakamma zouden in-

leiden, en het verdere beleid van het kamma aan de nonnen

zouden overdragen, dat monniken vervolgens de maatregelen van

tucht jegens schuldige nonnen zouden inleiden en de eigenlijke

afneming der biecht verder aan de nonnen zouden overlaten. De

opzet van ieder kamma en van iedere biechtafneming had dus

door monniken te geschieden en dan mochten de nonnen de zaak

verder afmaken. (7)

Te dien tijde was er eens eene non, die een leerlinge was

van Uppalavanna '). Zeven jaren lang was zij den Meester ge-

volgd en had zij getracht den Vinaya te leeren ; maar daar zij

een slecht geheugen had, vergat zij altijd terstond wat zij ge-

leerd had. En toen zij op een keer hoorde, dat de Heer naar

Savatthl wilde gaan, werd zij mismoedig: zeven jaren lang Avas

zij nu den Heer Buddha gevolgd, om den Vinaya te leeren en

altijd weer vergat zij, hetgeen zij geleerd had; en het was voor

') Zij en Khema zijn de beide voornaamste vrouwelijke discipelen geweest.

Samyiitta-Nikaya (ed. bij Léon Feer, PTS 1888), II, p. 236. — Bud-
dhavaiiisa (ed. by R. Morris PTS 1882), XXVI, 19.
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••<«n vrouw tot-h ni«'t to doon, <l«n M'-'^atnr !nv«n«Unsr t" mn««»»'n

vit|(^<Mi! Zij kla;H;il)< luiar noo«l aan «l- -n

ilu iiiDtinikoii in don urm uri dio / 1h>

IItM<r vi-r<>rdin<')'rd*< loon, dat 'Mik di' iiKinniki-n <I<.mi Viiutyu aan

dc< noniD'n ondiTw^zcn m<K;ht<'n. (Kj

lil di< volf<<-iidu parni^nutf worden •!• ,('lial)l>a(;t;iy-1 Mliikkhu", hirt

ZcHtal (»chL«liii«tJn'| Mrinnik^n tt-n t<x)no«-le tci-vcH-rd. !><'/<• /(Jn, alt»

men h«t V'iiiayapitaka «idoovcn mag, dt« oorza.-ik jj.-wi'i-^l van

tali-yki' v<'rlMMlt«lK<palingen voor c|i< monniken. N' ' ' • • • rvi

al dl* ongorc>('litiK>ii'<lon in don krinK tiunnoi lo

iMsIrovon, kwaiiion /.(\ nu <>f>k do nonnon plajii-n. • n / : !• n ii.mr

mot iiWHidcTwafor, mol hot dool haar vi-rloifon ti- in.ikoii 'i. Zij

iiwuikti>n zich iK)k no^ aan andoro h ii

oorliaio vrouw hot M-luuiinroo<| op <! ''

Hiiddha pif oon HtronK*' iN'hspin^', luaioliioiki*- /.<. ii-

p'ii al.H (liikkiifii on lM>val zo lo straffon do<ir i'*'u iln, '\,

zondor zirh orhior ovor don juird hiorvaii tut t»- lai<«n.

Ih' nioiinikoii |M<intt«lon or ovor, waarin dit wi-1 zou mot«ton be-

Mtjum en gin^on opniouw niuir il'-n llwr om nailon- hizondor-

lio<len. Toon Im'vuI dozo, dut «M'n monnik, ilio zich joj^on» wno
non onwolvot'glyk g»'«lro«<g, voortaan i\»ot don Snipghu dor non-

non niot gogroot l>oh»H>fdo to wordon. Kon zwan* stnif, al» mon
:uin don oorstoii Karndhamma donkt

!

Omgokoonl iiiaakton (M»k do Zo.s Noiinoti znii xlr 't

gooion mot nunldorwator; do f^traf dio U'iKuild woi 1-

viM'gmklii'don van don kant dor nonnon. wjls Ix-t \< lUxl, don

Vihnra l'innon to lrodi«n '). niJmra schynt hior in ••iigoron zin

hot kl<M>.st«tr dor motmikon to zUn; voor hot vrouwonkloo««tor

vindt mon gi^woonlOk liol w<H»ril itim.tfin/ii.i

) /ie vuor line ««•rlnliiiK AanI il

') /ir rhlltirm «. v., witiir lirt «-liynt, .«ImiI <|iI do naam ««ur n-n irkrrr

nimf i». Wnai'«'lignl()lifi' kumt lii>t nut «o<>r, tiat rr M>n Jl<i»iinii trrlMMxIrn

niiM't «orilpii, wiiiirhy nnii iIimi «'liiil<li);t< ih>ii if<i .•<!

/« Kfiii, lii-M-li. V h lliitMIi II. 118, M.iar . ^.-n

wiM'ill. Munutil. |i m7, (>iM/oM<iifcoi'' • • !• I

MSKK \\. |> :Lllt. Irrkrnl by I «rrUaM
niorl wonlrn o|i tsvtaa van ilr>n • ' ii rorom.

Saninn t a|ia<nil ika i* nirl inl^rgrttMi • U- (•'>,•( U'^ll •i<Ht)U •if«miwiiM:

arMti>riii|(, \rrb>Mi, inirrilirlir.
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De nonnen wilden zich echter aan dit verbod niet onderwer-

pen, waarop de Buddha gelastte, dat een non, die den vihara

toch binnen ging, van den Ovada uitgesloten zou worden. Nu

deed zich de vraag voor, of een aldus van den Ovada buiten-

gesloten non de Uposatha-viering mee mocht maken. De Buddha

besliste in afwi]zenden zin en verordende, dat zulk een non van

de Uposatha-viering weg moest blijven, totdat haar zaak in het

reine gebracht zou zijn (d. w. z. totdat haar straftijd afgeloopen

en zij zelf weer gerehabiliteerd zou zijn).

Eens had de eerwaarde Udayi eenige nonnen van den Ovada

Ijuitengesloten, waarna hij zich op reis begaf, daardoor natuur-

lijk de nonnen in groote verlegenheid brengende. De Buddha be-

paalde, dat zulk een monnik schuldig zou zijn aan een dukkata.

Voorts zou het een dukkata zijn, zoo onwetende en (door hun

onwetendheid) onbevoegde monniken de nonnen van den Ovada

buitensloten; zoo een monnik haar buitensloot zonder een geldige

reden; zoo hij haar buitengesloten had en daarna verzuimde de

zaak af te wikkelen. Ook was hot den nonnen verboden den

Ovada over te slaan
;
jegens haar die zoo deed, zou er gehandeld

worden overeenkomstig den regel. (Deze is neergelegd in Pacit-

tiya LVIII, waarvan dus de hoogere ouderdom blijkt; opnieuw

een bewijs voor de stelling, dat de Cullavagga een samenvatting

is van die regels, die van het meeste belang geacht werden te

zijn, een modern reglement van tucht dus, wijl het overoude

Patimokkha, dat in den Vibhanga bevat is, te omslachtig en te

lang voor het dagelijksch gebruik was).

In dien tijd begaf de geheele Samgha der nonnen zich gezamen-

lijk naar den Ovada. De meuschen ergerden er zich weer aan

en spraken er in hunne verontwaardiging kwaad van : „dat zijn

hun vrouwen, dat zijn hun bijzitten, nu gaan zij pleizier met

elkaar maken". Toen de Buddha dit hoorde, verordende hij, dat

de Samgha der nonnen voortaan niet in zijn geheel, maar bij

groepjes van vier of vijf tegelijk naar den Ovada zou gaan. Toen

de menschen evenwel voortgingen met hun lastertaal, verbood

hij ook dit en gelastte dat twee of drie nonnen zich tot eenen

monnik begeven zouden en dezen onder de gepaste betuigingen

van eerbied mededeelen, dat de Sarngha der nonnen van dien

der monniken den Ovada wenschte te ontvangen en derhalve



vor^unninj? vroon t« mogon kom<'n. I>an n)fK»f «l««zi' monnik xicli

luuir <l<'rij,'«'iif iH'p'Vcn, ili<' IkjIjihI wm* im-t di* %• m
liut 1'ntimokklia, t-n \u-tu vra«<<M, of it «oiiih ••i-n .o»

aarn;«W()Zi'ri om v«x)r <ln nonm'ii ilt'ii Ovflila t«' h" il

lii't geval waM, rniM'Ht <I<' voorlf/.tT van hff l'ati: rii

(KMmii'ri uu ilaii kon ili- Sai|iglia iUt nonm'n na;ii' ili>2<'n t<M- gaan.

Wa8 «'f niiMiiand aaiigf\VfZ<'n, ilan infH<»t «li* voorlfZiT vjui hut

rniiniokklia vrag»»n, wie diT brrxMli'n» iR-voegtl on Ix'kwaam wan

tot hi-l tiouilcn van il<<n Ovflila. Dan la>ho(inlun «lo nonnen naar

*li</,(<n t<< giutii. WaM ur «'chtor niomancl, dio in tttaat \va.H ilun

üvn<lu t»' liouili<n, «lan m<i«»Hl «!<• vf)orloz«>r 7.«'gg«'n: Kr iy gi-t-n

monnik, <li») aangi'Wi-zi'n i?* om voor dt' nonnen ilt-n ( »vnila lo

hmulon. Mogo ilo Saiiiglia dor nonnon t(N<nonion in hot goloor

(? : iMimiilikvim Htim/HKlrlnt.

Kon monnik, dio idiuirtiH* tM>v<M'gd) woigonlo di-n <»vnda to

houdon, lioging orii diikkafa. Umun'-. otr^''ii<iit>rdi* numnikon

wairon ochtrr vnigostold, ook di- / • zich op roi« Uv

vondon '). l)o monnik dio in do wiM :••, mocht /.oll' t|j«i

un pliuitit hopalon. tt'i

In dion tyd nu droogon tlo nonnon hmgo gorileU on snoonlon

zich daar hot miildol n>oo in. (Mon moot zich ilozo gonlol.s voor-

stollon al» strookon «tof van zoor gr«>oto longt<>, dio oonigi- maU<n

om hot midilol g)>\vondon wonlon.) Do Muddlia vorlnxnl dit ; wio

hot doiil, zou vi'u dukkafa lN>g]uin. I)4< gordel mocht maar oon-

miuil om lioi hchiuun gium on zO nux-hton or /xh do ribU^n

niot moo insniM>ron. Vordor woni h<"t dragon v-in i;-'!'!"!» vortio-

don, dio gomaakt waron van oon wo'fiM'l uit i in

hnlor, van l\vit| kat<M>n, uit vlocht work v.m '\\ '.*,

dio uit oon k(K)ril van witkatiM-non ! m
cola-Htof, rolavlochtwork of van tot . l.v

stof, gonlols, <lii' uit drailon g<«vlochton wan^n of uit in olkaar go-

driutido dradon b«>»tondon »i, dozo wan^n allo vorUidon. iMit«H-hion w
hior Hprako van «H'n soort bri'i of kncwpwork, ulthan.H van ii<n vrou-

) ()|i|H>rvliikkiK !(''')">«'< |>i-n>ltt lilt «niKrlf- IV br«lu<'lin|{ mI lyn, ilal dr

n*il<<n<ip bitirilrr in mn- In-m ti-mmlp |{i>nimitp nirt aan|trt<M-|il kon nunirn

') Myii toiialiiiK w^kt luiiimcrkriyk af «nn ilir in > II K \\- /ip Aanl. i
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welijk handwerk.) Verboden was het, het lichaam verschillende

bewerkingen te doen ondergaan, die men het best zou kunnen

samenvatten in den algemeenen term „massage". Tal van deelen

van het lichaam worden hier opgesomd, tot zelfs het tandvleesch.

Natuurlijk was verboden het gebruik van zalven, cosmetische

middelen, aromatische poeders, blanketsel en vermiljoen ter be-

schildering van het gelaat; men mocht zich het lichaam, noch

het gelaat beschilderen '), geen figuurtjes op de wangen of bij

de ooghoeken tatoeëeren.

Het was der non verboden een venster te openen om op de

straat te kijken, of in een half geopende deur te gaan staan -)

;

zij mocht geen dansen laten uitvoeren (?) '), geen meisjes oplei-

den tot het bedrijf van prostituee *), geen herberg houden, geen

slachterij, geen winkel opzetten, geen geldschietster zijn, geen

handel drijven, geen slaven of slavinnen verhuren, geen manne-

lijke of vrouwelijke dienstboden verhuren, geen dieren (lastdie-

ren?) leveren (verhuren of verkoopen?), geen „harJtaka-panuika" '^)

verkoopen (?) en zij mocht niet „namatakam dhrtretwn" '^). Ten slotte

') Voor de tragen van begrip en haar, die alles te letterlijk willen opvat-

ten, wordt er bijgevoegd, dat men evenmin gelaat en lichaam heide beschil-

deren mag

!

^) Buddhaghosa: siiloke tilthaiitUi dvaram vivaritva upadilhakayain dassen-

tiyo titthanti. Letterlijk staat ei' dus: na de deur geopend te hebben, daar

te gaan staan en het halve lichaam te vertoonen (dit comm. van Buddh. is

vermeld in SBE XX, p. 343).

3) Sanaccain karripenti. SBE XX, 343: „to have dances performed". Het

woord sanaccam is mij niet duidelijk; zoo het hier een bahiwrïhi is en dus

een adjectivisch woord, vereischt het toch wel eenige aanvulling, en zoo

sa — = Skr. sva, dan is sanaccatn naar analogie van dei'gelijke sameust. =
haar eigen dans, en is het causatief kavapeti vreemd op deze plaats. Kan
achter sanaccam een woord weggevallen zijn?

*) Misschien ook eenvoudig: geen prostituees leveren. Pali : vullhcipeti, \ett.:

„op doen staan". Dat er vrouwen waren, die huizen van ontucht hielden, is

mij gebleken uit een mededeeling in JRAS, i901, p. 884.

Wat de „opleiding" betreft, zie o. a. J. ,1. Meyer in zijn vertaling van

Dandin's Dagakumïlracarita (Leipzig 1902), S. 56: „Gebildet waren die voi'-

nehnien Hetiiren im höchsten Grade. Was eine Hetiire nach Vatsyüyana alles

lernen muss, ist einfach riesig .... Die gewöhnliche Frau war nieist unge-

bildet.... so strömte alles, was gei.streich war oder sein woUte, zu den fein

gebildeten Hetaren. Auch die gewöhnlichern Fi-eudenmadchen wurdeu .sorg-

faltigst erzogen. Es war also gerade wie im alten Gricchenland".

') en "j Zie Aant. 5 over deze onvertaald gelaten wooi'den.



was hl-t :i;iii <!<• n'»nn<'n vc«rt)0«lon, kl<HNlorpn to «Inur- n, <Vu-- {^
1 1 lilattw, licliii^i'fl, rtKnl, row of zwart wan^ri, kl- ir-

van <!<• randen ni<-t af^funi^lfu waren 'i. «IwpU-n of i n

'f Mlani{''nhuivi*n {^ilKtriluuni wan-u *i, Jakjiv') t» dni|^<n of kleo-

• lorun van tirttakav«zeh (jemnakt. iWt

I)n acht ziiken, die een non haar eigendom mocht noemen,

t. w, haar drie kle4*dini;Htukken, liaar i^ortlel. Ixtloinnp, iin
'

'

dcMtr/dK'T, wi>rden na li.uir d<MM| h<*t eiKendoni van de

urafin der nonnen; evenz'xi wanneer een sslniai^ert «if i •ii -ik

kliaMI.Infl OVerlee<l ril», Op dezelfde W^)Ze MfVen <Mik il<> U-7.lt-

tiiil,'i'M der niorii! • i-loni van hiinn 1/ • r

paragrafen dh- 1 j.<'U, h:in<l'-'f ""k " n

vuri d<'M S;»iii;;li.i . ImM « Imtit !

iiiken niet :i.iii ijl ii"iiiii.ii \\-

• lii'iik viMir den Saipnha iler monniken Imi|.«'|.i wa*»; had de

"^aipKha Ren'X'K (er i.s !«prake van v(h<«1'H'1 in v<>orr;uuli .lm iM«-ht

de monnik wegH<-henken wat hem voor z\)n «'inen ,

ven wenl. Hii'ld de Sjup^ha <lan noj? mwr over, d.n, ..,, .. -lijj

had, ilan mocht het mm den Saipglia dor nonnen gegeven wor-

den. Kn omgekeerd.

LV upaMiniitadn, die re«*4lH in het vorige hoofdsttuk bcüchrovon

is, wordt in <len Cu n alle hizonderli' 11.

Over do plechtigheid -'f ik hier du.s :

gen, niimr wel ov«>r tUn a.iu^ van ZJiken. z^iai.- .i,. .:. ;. ;. U«-

ginne geregelil mo«>t z^n gewiMvt. Kr wordt verlixild. d.it ile

. r.igeii iM'tretTende de lichameUlke gtlir<ken. di in vruuw

ingeschikt niiuikten om 111 de onl»* opgenomen te w.r!. ü. Ji.»ar

• inLstaan te danken h<'lilN>n aan het feit, «lal er

nonnen in den .'^nipgha bevonden, die met e««n <•: -r

;>'l>reken Indiept waren. !>•• Kuddha iH-val djiamm vfM.rtxm de

viouwon te ond«'rvnig««n en haar i|e geheel.- r^i der vuren twmiig

*) ocrAiniKii/iiMi.

'I <>r iln bptliM-liiig i«, ilal tiicM tl' .>!

^olHiriliiunl warrn, dr HMimm c-iix .
••-

iiiri>lcli< klpcili'i'rii .Inir^', i» nipl iiiiii|i-ii|k }i>

iliH-lrii \aii lirt ti<l«iii:i III hrt Ktlin M>. - ii

r»ii(l(iiii bro<<(li< looiiirn « iii lOr.M. (nul i
<-'

Mirt VMirlrrfTfilylk afgrwprklr Imrlkrn

') kiiiicukitm.
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vragen te stellen. Of de dertien laatste vragen reeds in gebruik

waren, wordt niet vermeld; wij lezen alleen, dat het stellen der

vragen in den beginne aan monniken opgedragen was. Begrijpe-

lijkerwijze waren de vrouwen, die de inwijding verlangden, door

de ondervraging in den Samgha der monniken zóó ontsteld en

werden zij zóó verlegen, dat zij niet antwoorden konden en

niet wisten, hoe zich te houden. Men stelle zich de jonge vrouw

voor, misschien nog een jong meisje, dat zich daar hoort exami-

neeren over allerlei zaken en kwalen, waarvan zij te voren wel-

licht nooit gehoord heeft, ziekelijke afwijkingen, waan'an de

leer en de behandeling tot het terrein der gynaecologie behooren!

Want de regel had algemeene geldigheid en de vragen behoorden

dus aan iedere aspirante gesteld te worden. Fijngevoeligheid,

kieschheid, schaamtegevoel, zoo de non deze eigenschappen toe-

vallig bezat, zij had ze tijdelijk te vergeten of te onderdrukken,

wanneer zij voor den Samgha der monniken verschijnen moest.

Vele regels uit het Patimokkha, waarvan zij de voorlezing iedere

halve maand aan moest hooren, zouden mij kunnen dienen tot

illustratie van dit feit, zoo ik ze niet met stilzwijgen voorbij

moest gaan. Slechts dit nog : hierbij is niet de minste onzedelijk-

heid of lichtvaardigheid in het spel; de regels, die de kuischheid

moesten helpen bewaren, zijn zeer streng, en wij hebben gezien,

hoe gevoelig zelfs het werpen met modderwater bestraft werd.

Het was slechts een totaal gemis aan begrip van het vrouwelijk

gevoel. Misschien ook de opvatting: den reine is alles rein.

Gelukkig bleek het den Buddha, dat de zaken op deze wijze

niet konden voortgaan en dat de geheele plechtigheid der upa-

sampada onmogelijk zou worden. Hij veroorloofde daarom, dat

de wijding het eerst in den Sarngha der nonnen geschieden zou

en dat het voldoende zou zijn, zoo bij die gelegenheid de vragen

gesteld werden. De monniken moesten zich hiermede tevreden

stellen en slechts hunne sanctie aan de wijding geven door de

ceremoniën nog eens te herhalen. Ook nu was echter alles nog

niet dadelijk in orde; maar ten slotte vond men toch de be-

vredigendste regeling der aangelegenheid door te bepalen, dat de

aspirante door eene verstandige, bevoegde non onder vier oogen

onderricht zou worden, hoe zij de vragen voor den Samgha te

beantwoorden had. Ongetwijfeld zal de sikkhamana wel reeds
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van liaro IiM'niif<'!Hf«'n'M iii «!<• twiK) jan*n van voorlxTMidlriK' v. r

iioiiicri Iii'IiIn'Ii, wi|k<' f;*'l*r<'k<-n I>«<1('Im<<Ii-ii komli'ii /Ijii:

zir,h van IfU* Im-wusI waM ni nictti-iiiiri gi-zwi-p-n lia.l .'.

Iii'l urutt<rlioui| (indvr viiT iHn^vn haar tfti .nlutU' ili< . :

zicli al»noK UTUg ti* tri'kk<>n. on in i<<«l«'r tjoval zü. i..- .. -..t

(iniliTliouil alH h<'t lx««liHj««n<lf nionnMit t«> l><-^4!houwi>n hobU-n,

oin viH)r lijuir, ili<' on '
' • v;in, lin yjuik //h) min kwi«trt«'n<l

«n pynH)k !•• niak'-n, a . was. m voor liaar, «ii'- in aUt-n

i|f<-li' p-/ciiiil wiiM »'n ni-->chilii viior lift lfv<'n ilt-r

lil' Kiiilii vMK'iiik' «Ifx'r ilcn \<>\h'u SjnpjjIiH t>>t •..•n f..

iiialci-n. Hft is nii«»H'hifn
i

-^

il<' liaml «ItT vrouwKfi /.««If; :

«It'/.o lM>»luit«>n tD'incn, «-n h

lanKr(jk<' liydragf tot (|i< K'

;*t«'lliiiK«'n ; hi<t tiwnt ons ti-vm», ho»« onnioi'fiOk In-t was ilf

tnonnikon «{//«'m t«< laton lM*4iituM*l<>n, lio«> gaarn** /.W dit niii^ttchicn

\V)<1 wildon. Dt< rtnistandiglKKlon h«*blM>n hon dan ook nu on «lan

giHhvongon, »x)k aan ilo vrouwen wn deel dor bomoviingvn op

U> dragon of ovor lo laten.

Na do uitvoj-rip' lx'»cliryvin>.', Iuh» do upa-tampadil in haar work

moot gaan. on na oon korfo lutMltilicljnj;. dat i|.' nonm-n MJ don

iiiiudtyd niogon gjian /.itt«ii. Z'H.a!^ /(] willon. initw do acht uud-

sten do viHimaanisto |>laat>i'ii uiiumii.-ii, v"!irt w<v>r o..n •«v<'n<—!w

uitviH'rig viM)r>*clirift ovor do ravAnc

dat di> non, dio p-on TavArai^n Imutlt, ~ m

ilo l*av.liai,i.l ni««t alloon ondor olkiuir inogon iioudon, in:ur i»ok

in don Saipgha dor monniken; hot ho<<n in don namiddag te

gortchiwien op twoo aohforoenvolgondo dagen. (19)

In ilen vnx'gsten t|jd Mchyiit or tusschon do U«ido Snipgha's

onderling ei»n «oort van comniunismo bt^sUian te liol>lH.n. v.*..r

zoover het maatn>golon van kerkelyk*< tucht jogi-n.H i«lkiuir !>«••

liof. !)«• nonn<>n waakten evenzeer ovi«r hot m arht nemen der

viMinH-lirifton dtior ile monniken, ab omgekeerd. I»it

verlMidon on het wiu» der non niet meer v«'nH>rlix'f<l

moeien mol ile plichten on do ov' I! der inon:

do achtste garudhamma; ongelukk lioeft nion

uit eerbiwl vi>or het ovirgoleveido laten U'stiian : ,\.iii Iiü a;

aan ", en het acht.ste lid in de rt*eks d<T „heiligst» •" vfi
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plichtingen verraadt hiermede zelf de ongegrondheid zijner aan-

spraken op authenticiteit en toont ons opnieuw, wat wij te

denken hebben van den eerbiedwaardigen ouderdom der garu-

dhamma's '). (20)

De gezonde non mocht niet in een rijtuig rijden, zij, die ziek

was, wel; het voertuig mocht bespannen zijn met koeien of met

stieren en het mocht ook met de hand voortgetrokken worden.

Indien het te veel schudde voor de zieke, dan mocht zij gebruik

maken van een draagstoel of een draagbaar. (21)

Dat de non niet in een bosch mocht huizen (23), is reeds

elders vermeld. Het bewonen van een afzonderlijke kluis binnen

het gebied van den arama was veroorloofd (24-). De tekst is hier

zeer spaarzaam met woorden, maar maakt den indruk, dat deze

kleine kluizen dan geoorloofd zijn, als het algemeene gebouw

te klein geworden is. Want achtereenvolgens worden veroorloofd

:

een „uddosita" (zie blz. 33), een „upassaya" (de gewone naam

voor het vrouwenverblijf), een „navakamma" ^) (een nieuw gebouw),

ten slotte een „puggalika" (iets voor één persoon). Waarschijn-

lijk was dit dus niet „alleen" wonen (hetgeen verboden was)

;

de kluizen stonden binnen het complex van tuin en gebouwen,

en het verbod betrof dan het wonen ddar, waar geen klooster was.

Talrijk waren de bezwaren, die zich in het leven der nonnen

voor konden doen, soms van den meest onverwachten aard; het

geschiedde bijv. eens, dat een gehuwde vrouw in de orde was

getreden, zonder op dat oogenblik te weten, dat zij zwanger

was. Toen na eenigen tijd die toestand zich aan haar openbaarde,

was haar moeilijkheid groot; tijdelijk weggaan kon zij niet, want

zij mocht niet alleen wonen; blijven kon zij ook niet, want geen

non mocht met een kind van het mannelijk geslacht onder één

dak wonen. De Buddha besliste toen, dat zij het kind groot zou

mogen brengen en bij zich houden, totdat het de jaren des onder-

') Cullavagga I, 5 deelt al deze liandelingen, die voortaan aan nonnen vei-

boden zouden zijn, mede. Zie SBE XX, \>. 359. — XVII, 337, waar men ze

uitvoerig vermeld vindt in het reglement der monniken. De verbodsbepalingen

komen neer op het ontzeggen aan de nonnen van het recht, eenen monnik

uit te sluiten van het uposatha, van de jiavarana, hem bevelen te geven,

hem te berispen, te veroorzaken dat hij berispt zal worden, hem te vermanen.

2) navakammam. Zie Cull. V, 13, 3 — en de verwijzingen in SBE XX,

p. 101, n. 2.
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HchuiilH iN.'ri'ikt /.OU lii-li)M<n; voor li<<t \!,i>va\, liat hut kind van

hut iiiuiiiit<mk i^cHlacht /.ou /.yn, zou «io Suiiiuhu uit /.yn midden

wn non luinwijxcn, diu gt>duri-n*l)) dien tyd do nioi-dur tot gu-

zulHchup ^lo<)^<^ dienun. Do/u nun wam du» tydciyk onthuwu van

hot voorschrift, wat b«)tr«fl liot ondor ét'n dak wonon nn't ledon

dur andort' Hükm»; overigen» had zy zicli jegen« dat kind naar

d»'Zolfde regelrt te ge«lragen bIm iji het Verkeer niet amlere mannen.

Op rlezelfdf manier kreeg de non, die omler p«'nitentii' stond

on uit den luinl der Htraf niet by de andere nonnen mocht

wonen, ook een non tf)t gezel.schap. Waar zy voor dien korten

tyd heen moest, is niet tluid<li|k; misschien iiHH>st /.ij naar

oen d»>r kluisjes trekken, waarvan in ile vo<)rg;uinde |>;ir;igrauf

Bpruke is. (20)

D« non, die de vooruchriflon niet meer nakwam, het g-x-stoiyk

gewiuid versnuuulde en wegliep. Werd nooit meer in genade aan-

g**nomen. Het afleggen van hut gewaad maakte haar ongeschikt

om ooit woiler als van ouds ei'u hliikkhunl te kunnen zyn.

Kvonmin werd de non, die het oranje-kleurige gowoad bleef

dragen en njuir oen secte der dwaallwraron overging, ooit wo<ler

opnieuw toegelati'n. (2ü)

Het wius ium de non veroorl<x)fd, de diensten van oen arts en vaii

een harbier lum t** nemen. Kr wonit t««nminste uitdrukkelijk ge-

zegd, dat zy zich door uen man mocht lat«>n verbinden, /«m) zy

oen wond had en dat zy zich door een man het haar en de

nagels mocht laten afsnyden.

Met zitten in de eigenaardige Indische houding met de beide

beenen onder het lichaam gekruist (de gewone houding o. a. dur

Hudiihabeolden) was aan de non verlKnlen. Was zy ziek en ver-

langde zy naar een gemakkeiyke houding, dan mocht zy wol

6én boon onder het licltaam leggen '). Aromutisciie toiletpoodore

') bhikkhuiiiyo jutlUinkrmi n>tiiUinti. S II K \X, :tl!7 : „bh «hrii •iUiii|C on

a divan ..." Kr oloal in ilrn tpktt iH<n inulruni. en itrvn locutn-r, hrt kunit

iny viH>r ilnt liirr de buvrn bp«-hre«pn lnJiiu-h« liuiidihK «sn lirl lirh«ani

bcdiN>ld worilt. Kil: ;Mt<-ycinAii :

'J) „d«< SiKon nut un(i<rK<>K°hla4trn<-n itrinea*.

/.io tH)k C'liildprn «. v jmi/ZumAio.

Myn opviittinx wordt t>r«p«(i){d duur hrt Ut<>r volitpade otftfhapaHitmkfHa

Nitnr dp ii|iTiitliii^ tan SIlK XX to--, '- 'i-'n -••• ' i^ ' ^lr*n

divnn ttM'gOHttinii hrblipii. Illtkgf.m >it-

icn". A|HidRha vun .Mali. Uot., air. IV' jya
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bij het baden waren verboden; klei en het roode poeder dat af-

komstig is uit de rij staren en bij het pellen te voorschijn komt,

waren geoorloofd. Geparfumeerde klei daarentegen niet. Heete

zitbaden waren verboden, evenals het baden in de rivier op plaat-

sen, die daartoe niet bestemd waren. Zij moesten evenwel gaan

naar die plaatsen, waar alleen door vrouwen gebaad werd. (27)

Voordat ik van den CuUavagga afstap, wil ik nog een ver-

haaltje meedeelen, dat misschien wel gebeurd is en dat als in-

leiding dient bij de verordening, dat eene non per procuratie

gewijd kon worden. Het is verderop een staaltje, hoe de ver-

halers de monniken en nonnen de ongeloofelij kste domheden

lieten begaan, wanneer het er op aankwam de geschiedenis (?)

van een voorschrift te verklaren.

Eens was het bekend geworden dat eene vermaarde courtisane

(zij heette AddhakasI) die zich bekeerd had, naar Savatthl wilde

gaan, ten einde van den Buddha zelven de upasampada te ont-

vangen. Eenige schelmen, die dit vernomen hadden, maakten zich

op weg haar tegemoet, en gingen in een hinderlaag liggen om
haar plan te verijdelen. Gelukkig hoorde zij nog bijtijds van den

strik, dien men haar gespannen had en zond zij daarom een

bode naar den Heer, om hem raad te vragen. De Buddha hield

naar aanleiding van dit voorval een stichtelijke preek en ver-

oorloofde daarna den monniken, aan nonnen de upasampada te

verleenen, zelfs indien dit door bemiddeling van een bode te

geschieden had. Als gewoonlijk liet de Buddha zich niet uit over

de nadere bizonderheden, hetgeen dan ook weer verschillende

noodlottige gevolgen na zich sleepte. Het avontuur van Addha-

kasI kan zeer wel aan de werkelijkheid ontleend zijn, maar het

is hier slechts als aanloopje gebruikt, want het verhaal spreekt

er verder niet van, of en hoe de Buddha aan AddhakasI de

wijding per bode toe deed komen. Het zou de beste gelegenheid

nisidi paramasane" : „zij ging zitten op den vooruaamsten zetel in de addha-

pallanka-houding"; de halve divan zou hier geen zin liebben. Op vele beeldw.

blijkt, dat men ook in die houding, met één been horizontaal onder het

lichaam, zat. Zie Childers voor de uitdr.: „pallankam abhiijati".

Foucher, Etude sur riconographie bouddhique de l'Inde (Bibl. de l'Ec.

des h. Et. XIII, Paris 1900) geeft afbeeldingen: J, pp. 118, 119, 126, 136

II, pp. 33, 43.
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guwfcst /ijii, ilt<n monniken t«« t«xjm'n Uov de w^ding per bode

gu8(:hi<M|)-n niij^-.-tt.

Üi) nionnikun wiatcn du» nu ull)<un dut d** aMpirantv zich doe-

nocxlH d(X)r i-cn andt-r knn dcmn vortt-gmwoordiKi'n (want uit hot

vi'iTolg hHJkt, ilat ili> iKMiiwi'ifir <>n niet (/oor di<n Siit|igha dei mon-

niken argeviiardi^d mwst worden). In het eerst waj»de/.e IxMieeen

monnik, docli t<H'n dt> Heer dat vernam vcrU)od hy zulkw; men
Usproefde het toen mi't eenu HJkkhaniAnil, maar iM>k d<'/.e waM <>nlM<-

voogd als bo»le te fiinge«ren. Toon zond men eenen samanera, met

hetzulfdo ongelukkig!' g<<volg, zoodat men «laarop ••«•ut- •..Tiiiritiert

koo8. I)e Heer wnuikte zt» allen ui» Ixxlen vinir '

mujir zwoeg hardtiekkig over tlo kwaliteit vaii den i

Vool kouH WILS er niet meor en men lM«proofde h«'t nog <«on>»

met oen domme, nnlM>V<JOgde non; de Heer Ver»x>rdi«t«ide dez»«

koUH goiyk hy het do andere giMlaun liad en gelukkig )H>greop

men tcM-n »'indeiyk. dat ocno vertitondigo, t«»n voUo Ix-vtx'gde non

do menige persoonlykheid wa», dio in aunmorking kwam. Zulk

e«>no non had zich naar den Hantgha dor monniken te Ix^gevon

omler dozelfdo i>lichtplegingen, ab waro zy zelve de hoofd|M'r-

Hoon geweest ; dan had /,y t*' verklaren dat lia

vorliinderd was te komen on ging alU»s op (h> ;:

zyn werk. I)««ze wyding jht botle hai! dan dezollde waatdo, aio

wnre do to wyden non zelve aanwezig geweest.

My rest nu nog ovor het IMtimokkha te spreken, dat ik oven-

wel niet in zyn gehoolen omvang ItelicH-f te lM>hande|en. omdat

ik in hot vorig»' hmifdstuk rtH>ds moi-nnalen gelogonheitl gehad

hel), artikelen er van aan te halen. Zo»>als hiervoor ntnls opge-

morkt is. mot<8t het rntimokkha twoi- maal por maand nun don

veroonigden Saipgha viHirgolozon wortlon en on«lor het a:inhoon«n

hud iodor zich af to vragen of zy al dan niet gi>zondigd had;

nu do voorlezing In^stond or dan giMegonheid schuld te lK>konnon.

Do gehoele lyst vaii mis«lryven is venltM'ld in grot>p»>n; boven-

aan .staat de gro«<p der vier kapitale /unden. De n<>n die zich

hieraan schuldig gemaakt had, wenl wne jmnijikii : /\\ was t>n-

waunlig lid dor onio U> biyvon 'i. Do goschiodenis die do uitvaar-

') Zie voor di otymolugie tan dit woord: 8 BE XIII, 3. — Kern. M*nual
of Duddh. 85.
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iliging van den eersten parajika-regel illustreert, moge hier een

plaats vinden, omdat er niet veel zulke aardige verhalen in den

Vibhanga staan en omdat zij een bijdrage is tot de kennis van

het leven der nonnen.

„Te dien tijde vertoefde de Heer Buddha te Savatthl in het

Jetavana, den lusthof van Anathapindika. En in dien tijd nu

verlangde een zekere Salha, de kleinzoon van Migara '), ten be-

hoeve van de congregatie der nonnen een vlhara te bouwen.

En Salha begaf zich naar de nonnen en zeide: „Eerwaarde Vrou-

wen, ik wensch voor uwe congregatie een vihara te bouwen,

wijs mij een zuster aan die daar verstand van heeft" %
In dien tijd nu hadden vier zusters pas de wereld verzaakt '),

het waren Nanda, NandavatI, Sundarlnanda *) en Thullananda.

Van deze vier was Sundarlnanda eerst zeer kortelings in de

orde getreden; zij was zeer schoon, bekoorlijk, lieftallig en ge-

leerd ; zij was knap, intelligent, handig en werkzaam, en daar

zij ook verstand had van de manier waarop zulk werk (het bou-

wen van een vihara) gedaan moet worden en er ondervinding

van had, was zij in staat, het te volbrengen. De gemeente der

nonnen wees derhalve Zuster Sundarlnanda aan om aan Salha

toegevoegd te worden. (Salha schijnt slechts voor de middelen

gezorgd te hebben en Sundarmanda was belast met het opper-

toezicht over den bouw). Gedurende den bouw evenwel moest

Sundarlnanda telkens naar het huis van Salha gaan om hem
een bijl of eenig ander werktuig ter leen te gaan vragen. Maar

ook Salha ging van zijn kant herhaaldelijk naar het verblijf der

Zusters om te zien hoe het werk vorderde. En deze twee, die

elkaar herhaaldelijk zagen, werden verliefd op elkaar. Maar Salha

kreeg geen gelegenheid de non Sundarlnanda ten val te brengen

en dit doel toch willende bereiken, richtte hij expresselijk daar-

') De vrome ujiilsika Visakhü, schoondochter van Migara (denzelfden?)

werd genoemd „Migüra's moeder". Zie Kei-n, Gesch. v. h. Buddh. I, lü.

-) navakammika hhikkunl: eene non, die verstand heeft van het bouwen

van een woning. Zie UuU. I, 18, 1. — Vgl. SBE XVII, p. 359, u. 2, waar

over het woord navakammika gespi'oken wordt.

Mrs. Rhys üavids: Rural eeonomy (in JRAS 1901, p. 861).

^) d. w. z. zij waren alle nog slechts pabbajita.

*) Men zal zich herinneren, dat dit de namen van de dochters van Thul-

lananda en den brahmaan-zwaan waren. Zie blz. 50.
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tm< (<i-n maAlt^d voor don Saipgha il<>r nonnen aan. Salha King

nu n:iar il<- i-i-t/jial om «l<> /.itplaatMtn U' Ih-i " '

Ufllondi'): „/.«xiVft'l nonn«n zijn <t omlor

nandil" fii il.uirna: ^««n z<HiVf«>l nonnen z.ijn 'i j :

SundarTnanilA", \vo«'f* li^ vfxir <1<' In-iili* (;r<M<|M>ii ai .

aan ; maar ojkIuI d<' oudere nonm-n z<)udi>n d)<nk<-ii : .

dt» niouwulingfn" on opdat dn jrmp-ro zuwlen* zoud.

;

„7.y zit hy d<< riudt>ri'n" N'n-idd»' lilj voor d»* nf>n Sui.

in h«t |{<*hi>im ««on plaiit«< in r»-n „nikuta" (?>. Kn n»

nan dn con^mgiitiK der nonm^n Zfgp«n, dal dt< maaltijd voor do

Fk>rvva;irdo '/AiHli-m klanr stond. SundaMnandil had dit allot* ochtor

botnorkt t<n docht: .Hot Im nog niot dikw(|lii voorgi^komon, dat

Sa|ha inanltydun voor onzo congrogatio aanrichtto. hft ih niet

'/•Un guwo<inl« om «iat to doen ; hy zo«<kt n-n gfli'u'onhoid om
nit't my allf«'n t«' zi|n. Indien ik er lu>on ga, zal er kwaad van

niU gesproken wordi-n". Kn z^j drin-g aan enne noviie op: .ca

gy v(H>r niy het iniddaginaal halen, en als iiMiiand naar !

zeg ihtn dat ik ziek Ih-h". „(JihhI, Zii^Nt". U-limf.!.- ,[.

nu stond op dien lyd aan de deii' ning, uilzieii<t<- u.i.ti

de non Sundarinandn; (en de no\ ; vrm-g hy : , Zuster,

waar is Zuster Sundarinaniin? waar is Zu.ster .Suiidarlnandfl.

ZuHt«'r?" I)«< novice, e«'ne le4»rlinge van .Sundarinandn '». unt-

W(x>rdde: „Zy is ziek, hivr; ik ga haar maal voor hajir halon".

Kn Sfl|ha dacht: „Ik het» wol ti«n maaltyd voor don Saipgha dor

nonnen aangericht, maar hot was my om Sumhirlnand.l U> doon"

en nadat hy zyn t>oihenden lM«volen had, den maalt i|d voor do

nonnen op to di.Hsclien, In-gaf hy zelf zich naar het verMyf dor

nonnen.

{[)» list van Sundarinandn wjis gelukt. Toon t\\ •'^Jllha aan xag

komen, ging zy naar binnen, en hiel! /lek wjis.

Vol l)olangstelling vnM<g hy wat hoju n was or

niot vtM»l meer n<To«hg om het niinnenii.' p;i.iii)>' m • 'k.indor^

annen to voi>nnj). Maar ongelukkigerwy/.- hail ••.•n.- ii.,n. die

zwak van ouderdom en aan «m'ii vooteuvel lydoniie was en zlrh

toevallig m il-' i.uint i„.v..ii,). aïU»» gozion on zy origonh' or ïich

') S. Iiiitl >li> u|iavAiii|>aJ.^ II. >^ ni><l i>nt«an)(«n, ig lirrfl d<i* «rmi(mi«>lgk

nog geen iMrIingrn g.'lmil.
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over, sprak er kwaad van en was verontwaardigd, en riep uit:

„Iloe is het mogelijk, dat Zuster Sundarlnanda zich aldus mis-

draagt?" En zij bracht het over aan de nonnen. En de nonnen,

die ingetogen waren, tevreden met haar lot, zedig, nauwgezet,

en de tucht liefhadden, waren eveneens verontwaardigd en brach-

ten het aan de monniken over; en de verontwaardigde monni-

ken vertelden het aan den Heer, die het noodig vond den Samgha

bij elkaar te roepen, om de zaak te bespreken. Hij ondervroeg

de monniken: „Is het waar. Monniken, wat men zegt, dat de

non Sundarmanda zich aan ontucht schuldig gemaakt heeft?"

„Het is waar. Heer !"

„Ongepast, Monniken, is dit van de non Sundarlnanda; indrui-

schend tegen de goede orde, onwelvoeglijk, niet in overeenstem-

ming met het wezen van den Samana, ontoelaatbaar, tegenge-

steld aan wat men behoort te doen. Hoe is het mogelijk, Monniken,

dat de non Sundarlnanda zich dusdanig misdraagt! Dit, Monni-

ken, is niet bevorderlijk aan de bekeering der ongeloovigen, noch

strekt het tot vermeerdering der geloovigen ; daarentegen. Mon-

niken, stijft het juist de ongeloovigen in hun ongeloof en maakt

het vele geloovigen afvallig". En de Heer berispte Sundarlnanda

op velerlei manieren en hij sprak er afkeurend over, dat zij zoo

moeielijk te bevredigen was, zoo moeielijk te voldoen was, dat

zij zoo veel begeerde, dat zij zoo ontevreden was '), dat zij het

gezelschap van anderen zocht en dat zij traag was ; en hij loofde

op velerlei manieren het kennen van weinig behoeften, het met

weinig voldaan zijn, de afwezigheid van begeerten, de tevreden-

heid, de uitroeiing (der begeerten), het ascetisme, de ingetogen-

heid, de nederigheid, de inspanning van alle krachten; en nadat

hij voor de monniken een stichtelijke toespraak gehouden had,

passend voor de gelegenheid, in overeenstemming met het ge-

beurde, onderrichtte hij aldus de monniken; „daarom, Monniken,

zal ik aan de nonnen een regel voor haar zedelijk gedrag voor-

schrijven ter oorzake van tien dingen, die van groot belang zijn,

te weten: de waardigheid van den Samgha, het welzijn van den

Sanigha, het in toom houden van lastige nonnen, het rustige

') Het is mij niet mogelijk de synoniemen met wat meer variatie te vei'-

talen.
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Invon van ilouf;dzamo nonnon. i\f botougoling <l«*r zondon in dit

Ih5hL-uui, lii'f afwfp'H van zondon in een vol^ii m. do

l)oi((tcring dtT onKoliKivJKfn, d« vermtHTderinK di*i . . h«jt

Htevijj Mtaan van d«» (irxMie I^-<t, de lK>vord<TinK v.ui il<- Tucht.

Kn aldiiH, Monnilcun, mo4>t gi| den r<-gel <uin de nonnen ni)-e

dwlen

:

Z'H) eune non woUuHtig ia en tooHtoat, dat i>«>n welluHtigo man
iimir aanrmtkt onder den Hchoufler en l)oven de knie, don in zO

„pflrJljik/l aMaiiivn«a", d. w. /,. /(j verdient uitgi'stooten t« worden

en mag niet meer met do anderen Hamonwoncn; zy I» oon on-

luchtig(« (lelt. : uhbhajonumtufdalikii).

Do commentator voegt by de zinMnc«le „]>arajik<a hotC' deze woor-

den: zooaJM een men.soh, wiens hoofd afgi-sHf^lfn i.**, niet kan

hiyven leven vanwege dt>ze v<>nninkinK dfH InhaaniH, evenzoo

kan de ontuchtige non gei-n samai^I, gien S.lkiyad<H>hter z^n.

Do litterain> neigingen van den aul<«ur van du d«'»'l van den

Vibhai'iga linii-htfti er hem t04< het avontuur van Suniiarinandll

te verliaii«n, nia;ir het hoofddo*»! wa.s de vennelding van den

eersten parJljika dhanima. om z^jne heldin In-komint-rt hy zich

venier niet niei-r en hg heeft zich niet vei-jilicht gevoidd to ver-

tellen, dat zy snmdeiyk de orde verlaten moest. Wie niet venh-r

la», zou denken: „Nu ja, dat spreekt vanzelf". M(>n zal xich te-

recht verhazen te vernemen, dat df .H<'huldige noch g*<ruimen tyd

onder de zustei-s verkenni heefl en ilat de verhaler van IMr.njika II

zich niet ht'wust geweest schynt te zyn, dal hy de uitspraak van

den Buddha tot ydele woonlen maakte en dat ile vp>in<< Huddhisi,

<lie zyne .Schrift la» of voor hoordi- ilnigen. /."iii<i<T!iii:.'f t;e«iach-

len moest krygen van de lielangrijkheid i«ener .k > nde.

Iiy vertelt ilan in IMr.ljika II. dat de non .Su: < ten

gevolge van haar lichtzinnig g<<<lrag zwanger wiL-» ts''W"i<l.-n en

ilat zy in «len U'ginne dit had weten te verU-rgi-n. Tiw-n luuir

zwangerschap het einde naderde, liep .Sundarlnaml.l w.-^;; daamp
wcnl haar kind gülK)ren. W" nonnen hoorden dit «-n Z'-idfn tot

Thullanandfl: ,Zeg, Zuster, die SundarTnand.l, die pas weggeloopt<n

Is, heofl nu «H<n kin«l. Die wa« dus nntls zwanger fo«'n zy nog

non was?" .Zeker. Zuster, dat is zoo", antwoonide Tluiüanandn.

.Waanim dan. Zuster, hebt gy opzetteiyk iM«ne non, die schuldig

gewonlen is aan eene hoofdzonile, niet zelf l>erispt, noch haar



schuld aan het kapittel kenbaar gemaakt?". Zij antwoordde:

„Wat haar tot schande strekt, strekt mij tot schande; haar

slechte naam [bezorgt] ook mij een slechten naam ; haar oneer

is mijn oneer; wat haar benadeelt, benadeelt ook mij."

Men kan niet zeggen, dat Thullananda hier een laag zedelijk

standpunt inneemt, de motieven, die haar deden zwijgen, waren

edel; zij hield zooveel van haar vriendin, dat de schande van

deze haar smartte, als ware het haar eigen schande geweest.

Maar de eer van den Samgha moest gehandhaafd worden, en de

non die wist, dat er een schurftig schaap in de kudde was, was

gehouden die schandvlek te doen verwijderen. Toch wil het

ons bedenkelijk lijken, dat men aldus de deur opende voor

aanbrengerij. De verontwaardiging lijkt te dwazer, omdat nie-

mand beweren kon, onkundig geweest te zijn van Sundarlnanda's

gedrag.

Dat de verhaler getracht heeft van de beide Parajika's in letter-

kundig opzicht één geheel te maken, is een bewijs, dat hij wel

eenig talent bezat, maar zijn fout is het, dat Sundarlnanda de

schakel tusschen de beide verhalen moet vormen en dat hij ver-

geten heeft, dat deze schuldige non niet meer in den Sarngha

geduld had mogen worden, al was het alles dan maar fictie. Tenzij

men aan mag nemen, dat de regels bestonden, maar niet nage-

leefd werden. Hoe het zij, de tweede hoofdzonde der non bestond

in het willens en wetens ongemoeid laten eener non, van wie

zij wist, dat zij eene parajika was; men behoorde haar öf zelf

te berispen (te bewegen haar schuld te bekennen?) 5f haar aan

te geven bij den Samgha; en wie zulks niet deed, maar later

alles pas vertelde, hetzij de schuldige nog leefde of dood was,

uitgestooten of afvallig geworden was, en er dan bijvoegde ge-

zwegen te hebben, omdat men de Zuster niet aan wilde klagen,

die was zelf eene parajika, eene asamvasa ; zij heette eene vajja-

paticchadika: eene^ die zonden verheimelijkt. Comm. : „gelijk een

verdord blad van zijn steel valt, omdat het, verwelkt zijnde, niet

kan blijven leven, zoo is zij, omdat zij haar plicht verzaakt heeft,

eene parajika".

Bij den derden parajika dhamma treedt de novellist weer op

den achtergrond. Thullananda (die dus nog in de orde was, on-

danks haar verheimelijking!) bemoeide zich met den monnik
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Arittlin, ilio (\<)f>r (l<<n voltalli(i;on Satpgha dor monnikon uitgo-

sUjotcii wan. Zulk »•<•« pfrrtf)fiii N-hoortl»' inon ti* !«chuwi>n. Als

oonu non zich nu aldus inis<lraaKt, dat zij /.ich md )i>m*n monnik

bomfx'if, dit' <!•' Ifor df.s M»'i>«t«,<rs, d<>n niianiina fn d«n Vinaya nii't

»H>rt, dif» onhorrocpcmk uitj,'f.Ht<M»t4>n i«n uit d»> g«<mf'«'nMohai> vor-

tlrovfu iH, dan iufK»ti«n di' nonnon als volgt tot liaar spn-kon:

„ZuhUt, di<' monnik f«>rf do leer dos Mo«'stoi-s, don Dhamma on

don Vinaya niot, \\\\ is uitgost<)oton on uit do gomconscliap vor-

drovon; homoei u niot mot dion monnik, Zuslor!" Kn alt» do

non, dio zoo toogosprnkon is, Uk'M in hnar ginirag volhardt, dan

/al /.y van do nonnon, msuir nu in vol convont vorga«|i'nI, tot

drio malon too do/.oirdo waarM-huwing kr\|gon. Ijuit zy na don

donlon k<»or van hiuir wango<lrag af. dan is hot goo<l; do«>t z(|

hot niot, dan is /4| parfljik.l. 2isai|ivn.sji.

Hior is dus waarscluiwing mogi«HJk ; do stniffon, aanvangondo

mot dukkafa, klimmon. naar mato vr langiT goaarzolii wordt,

om to oiiidig<>n mot (!<• uitstooting. Z^) is *lan oono iMhilnim-

ratlikit, oono, di»- oon uitgostoot«'no volgt.

f'omm.: ,<ioiyk oon grooto rots. dio in t\vo<><*n gokhnifd is, in

twoo^n moot hiyvon, zoo is do non, dio na do di-rdo waarschu-

wing niot op liot gotMio pad torugk»»ort. oono a.sMamanf, ginsno

Sftkiya-dochtor".

Do vionlo p.lr.ljika dhamma is oigoniyk slochtH o««n vor>»chor-

ping van d»<n ooi-st^-n : do non, dio uit onoorl»aro aandrift wnon
op haar vorliofdon man toostjtat, hiuir hand to vatton, don slip

van liaar sjiipgh.lti aan U* vatt<»n, U\\ hom g:uU staan, nu't hom
praat, oon s;unorikon)sf mot hom ho««n. of lK<zo4>k van hom ont-

vangt, hom op ri«n vorlHirgon plaats ontmo<'t, of zich aan hom
ovorgood, op«lat h(\ ontucht mot haar plogo, dio non is »H»no

p.lrnjik.l, lusjuju-nsn : y.\\ ia oono <i((haraUhukil dl. w. z. iH<nc bo-

dryfstor dor acht dingon).

Dozo acht dingoii vormon oon climax, dio ton slotto uitloopt

op do oorsto hoofdzondo. Misschion is I lator vors<'horpt tot IV,

misschion ook is IV ontst^uui tor willo dor symmotrio. daar «lo

monnikon o<ik vii>r PJlrnjika's haddon. Hot P.ltimokkha dor mon
nik««n wonl ochtor ook lum do nonnon voorgoh-zon. want uit don

tokst bH|kt onduhlMMzinnig dat aan do nonnon arhl IMrAjika's

voorgolozon wordon.
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De paragraaf der Parajika's wordt door den voorlezer aldus

besloten

:

„Eerwaarde vrouwen, de acht hoofdzonden zijn nu opgesomd;

zoo eene der nonnen zich aan een dezer hoofdzonden schuldig

gemaakt heeft, is het haar niet vergund met de anderen samen

te wonen
;

gelijk in den beginne (d. i. nu) zoo is zij ook in het

vei-volg parajika, asamvasa. Dit vraag ik de Zusters: zijt gij

onschuldig? Ten tweeden male vraag ik: zijt gij onschuldig?

Ten derden male vraag ik: zijt gij onschuldig? De Zusters zijn

in deze dingen onschuldig, daarom zwijgen zij, zoo versta ik het".

Als men nu nagaat, wat de vier Parajika's der monniken zijn:

onkuischheid, doodslag, diefstal en het zich valschelijk beroemen

op het bezit van bovennatuurlijke vermogens, dan ziet men

dat de beide groepen alleen de onkuischheid gemeen hebben.

Men zal wel aan mogen nemen, dat doodslag naar verhouding

meer door mannen bedreven wordt, en dat een vrouw veel

minder spoedig de hand zal opheffen om een medemensch te

dooden ; men zou dus desnoods den moord op het zondenregis-

ter der vrouw weg hebben kunnen laten. Maar met III en IV

is het niet aldus gesteld, zoodat men niet kan zeggen, dat het

Patimokkha der monniken in geen opzicht op de nonnen toe-

passelijk was en dat zij daarom een eigen Patimokkha kregen.

Men moet wel degelijk aannemen, dat het monnikspatimokkha

steeds aan de non werd voorgelezen, maar dat men het noodig

heeft geoordeeld er voor haar nog wat bij te voegen ; zoo kregen

de nonnen nu bovendien haar eigen vier parajika dhamma; zoo-

doende was het resultaat, dat zij bij de gecombineerde voorle-

zing zich driemaal, zegge driemaal hoorden vermanen van onkuisch-

heid af te laten. Parajika II en III der nonnen zijn wellicht later

ingevoerd om den Samgha in zijn volle integriteit te handhaven.

Opmerking verdient nog dat de zeven eerste handelingen van Par.

IV ook aan de monniken verboden zijn, maar niet als hoofdzonden

beschouwd worden ').

De tweede groep der vergrijpen zijn de scintghadisesa dhamma'^).

') SBE XIII, 7. — Kern, Manual, 85.

-) Over de etymologie van samghadiscsa is men iu liet onzekere. Zie Kern,
Man. ol' Biiddh. p. 85. — Gesch! Il, 70. — Childers s. v. 448.
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Do Htnif rip i|<>/.c v('r(cr\)pon gestold, in Bchorsing «'n tydoiyko

uiUiluiting.

Do o<TMt«« wiipKli. <lh. b««trffl hot vooron van procewcn. Do

nanloiilini; dat zulk'' vi<rlKMltn woni, was di< {u-hfiiking van wn
vromi'n N'ok, dii- aan dt-ri SaiiiKha wn ,iid<l<wifa" '» v-niiaakt had.

Ily li««t fwo»> z<K>nH na, waarvan <l<' »'rn In-k i tnjuwi»

unnhangiT doH goloDfs \vaj«, d<' and<T rchUT >'n onli»*-

koord. Toon y.[\ di» vailoriykt' nalati'n.Hchai* dw<id»'n zoido df

ongüloovigo hrotMjt-r tot don t{fli>«)vip- : ^«lif ,uddr>sita" »-•* van

008, dio li«d«oort ook li^j do vi<rdwling nu««'g<'rfkfnd to wordun".

Do goloovigo brotMior /-««ido: ,.S|irook zoo niot, broe<Jfr, onau>

vador hooft hom aan don Saipglia «Ier nonnen gt-wchonkon". D»»

ongoloovigo browli'r .nlond fchtor op z^jn stuk on na tw<t«maal

gowoigi-rd t<' liobluMi, gaf ilf amlor l»ll don «lordon k»*«*r to»-.

Hy daolit naniolijk l»i| ziili/i-lf: a " m^ U«n dool

valt, dan zal ik hom tn.li aan il' n. Ihiaroni wi

hy dan (M>k maar: „go<<d, latoii w^j «laii iKvUii on don „udilo.

HJta" or by rokonon".

Do vordt'oling viol ocht4«r ztKNlanin uit, dat ilo „uddosifa" aan

don hobziiL'htigon brmnlor kwam. Hy gini,' naar do nonnon on

zoido: „ZuwUth, gaat hior uit, dio .uddiwita" is van on-s". Thul-

Innandn woo» hom «p hol foit, dat zyn vador don ,udilo»ita"

g(*schonkon had. 1K« zikui hiold ocbtor vol, dat zyn vador niot»

goMchonkon had, ThuUanand.l hiold harorzy<bt vn|. dat h)>t wol

zoo wa.H, 011 diuirom gingon zy naar do ovortioid iiiuiJtümtüte,

mini.Hton* dio tovon.s niagistrati*n waron. of wol: Ai' liixtpo m.igi»'

lriuit.H|M'r»onon?» on vnH>gon iii dozo zaak fo rx.iilc.1. n. Do n>ch-

torn vro«>gon: „Is or iomaiid. dio hof \' van

gowoost isi, dat do „udtlosita" juin don -'"

„Hwron", wa.s Thullanand.T.n antwooni, «lol.t ^tjii.'.l.ii

ordond, ilat oon gavo gi'schonk-ii nv»"t wonion m-t

') 7.li< hli X\, het wixiril m</<<i->i( . i

.. . .
li ^. ,,,

({•'l<'K*t<'<'"l Mri'tl, II clanrniro iih'I iiili.' <rr-

ilcpld kon wontrii, ditttniiii kmi ilr iiitiir ' '-rliU

otnKlir«\pn wordrii. \*e «rome br<>«di<r hu<>|itp, ilat hrl lot hrm KtindiK lou

lyn en ilnl Hi' nn«rrit<H>lbiirr „udilomla" aan hrm i<>u «allpn. i Mi««<>l IVuf

Kern nangrt<Min<l IiitH, iliit miilmilit ern \tan«o»ni i«, (irltouii ik hirr rn

pldpr» dr M-liryr«rijii< tan drn Ifllilrk»!)
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er bij, die het gehoord of gezien heeft?" „Neen, Eerw. Vrouw,

gij hebt gelijk", zeiden de rechters, en zij wezen den „uddosita"

aan den Samgha toe. De ongeloovige broeder, die op deze manier

aan het kortste eind trok, maakte groot misbaar over de zaak,

en schold de Zusters uit voor kaalgeschoren veile deernen, die

den naam van samani niet verdienden. ThuUananda deed haar

beklag bij de rechters, die den man lieten geeselen. Daarop stookte

hij eenige ajlvika's op om zich in de buurt van het klooster te

begeven en de nonnen ')• ThuUananda berichtte het

den rechters, die den man nu gevangen lieten zetten. Nu gingen

de menschen er zich mee bemoeien en zij vreesden, dat deze

man, die eerst van den „uddosita" beroofd was, daarna gegeeseld,

en nu in de gevangenis geworpen, ten slotte op de aanklachten

der nonnen gedood zou worden. ThuUananda's gedrag werd toen

door den Buddha gestrengelijk berispt, en hij verbood aan de

nonnen het voeren van een proces met een hoofd van een gezin,

of diens zoon, of met een slaaf, of met een arbeider, ja zelfs

met een zwervenden asceet. (Slechts tot de leden der eigen orde

strekte het verbod zich niet uit).

Saraghad. II verbiedt het opnemen van eene misdadigster in

de orde ^j, zonder voorkennis des konings, of van den Saragha,

of van een kleinere groep (gaim, püga^ seni; welke getallen hier-

mede bedoeld zijn, weet ik niet ^).

') uit te noodigen? De man stookte de ajlvika's oi) met do woorden: „ctü

hhikkhimiyo accavadalha" . Het w\v. accüvadati komt ook voor in Pilc. VI (Vina-

yapitakam (Old.) IV, p. 263) en beteekent daar ongeveer: uitnoodigen. (Het

is het verhaal van Minister Arohanta's vrouw, die hem met drinkschaal en

waaier van dienst wou zijn). Zie JPTS 1886, p. 100, waar dit woord ver-

klaard wordt, onder aanhaling van de betr. passage uit Piic. VI, als: ,,to

greet too familiarly, aty-a-vad, (not in Sanskr.)". Het Skr. heeft echtei«cc/ia-

vadati; BR: „begrüssend anreden, einladen". Misschien w;is het woord een

vox media, en kende het Pali de ongunstige beteekenis. Natuurlijk wai'en het

de ergerlijkste smaadredenen, of lasterlijke taal, die de ajlvika's bezigden,

want de aanstichter werd gevangen gezet.

-) Zie voor de aanleiding tot dezen maatregel blz. 47.

') Childers „gano: a niultitude, . . . a chapter of priests, the priosthood.

Bhikkhuniuam gano; the cominunity of nuns". En vei-der: „it will be seen

from the above examples", [C h. gaf er nog veel meer] „that Gana as applied

to an assemblage of priests is, like Sangha, used in a wide and somewhat

vague sense, being applied alike to the whole priesthood, and to so small a

number as five". En verder: „I believe there can be little doubt that the
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Ik iiirM't iii ilit vi-rliund wy/4>n op oon allonsomliTlinKHt vur-

liiuil in I'.Viüiya I.XX. Thiilljiiiatnl.l luul ••«•iif vrouw, dio iiu-t

haiir wiinonwooiitlc, iii ilt« onlf opK'Mionii'ii i'ii d«'Z« iiii't ufgfzon-

duni i^<<houdi>ii, mol dit gcvolK, *lut ^*' ocht^jonoot z^n vmuw
Uirug kwiun halon. !)•• di'Ugdzjiim» i-n ingi'togon nonn«.*n ergurdon

zich nuii di> haiidclwy/A» van Thullnnandfl: „no<> Ih 't mogvlük,

ilat ZtiHtor 'nuillanandn i)>mand in do orde to«<lnat, «<n niot zorgt,

dat /.ij argi>/iitidi-i*l gi'li(iudi>n wonlt! Ku hm'ft di> man (z^n

vrouw] t<TugKi>liiuild. /.<Ki dii' lihikkliuni uit do huurt Ki'gaan

v/nu (]Kikktint)i nuMat, had do man luuir niot m<M> kunnen n<'inon".

Hot kwam don Hudillia tor «wro on hy Iwri.Hptc Th. on voror-

dondo: „Do n«>n, dii* wno mot hmir »amonwi>ni-ni!<' vrouw in de

onio op dont nomon truttJiujH'tii on haar niot I houdt,

of doot houdon {rujHtkitHfti, ruiHikmnijH-ti 't, al -ik') vyf

of zt«8 yojana'u (= tJO & 72 myien volgen» Chlldor») ver. be-

gaat oen pAcittya".

Het i» moeioiyk lutn to nomon, dat do Huddtia workeiyk be-

doeld zou hobbon, de novico weg to brengen on verlxirgon to

houden, om to veriiowlen, ilat zü weggehaald zou worden. Door

do inlfidondo vortollinn. maakt hot voorïtchrifl oen Iwiykon in-

druk. Miwr wy woten, dat do wyding niot gogovon wonl, zonder

de uitdrukkoiyko to<>.stoinming dor nalM^sUumdon. Iloefl mon M^m»

aan to nomon dal do InHliu-ling waw, lio novice volkomen vry U»

Uiten, t<'n ointio luuir te vrywaron voor invlmnlen. «hf liaar op

hnar besluit ti«run tlodon komon? of moest zy in oen amlt-ro om-

i|ii<iriiiii fiir a i/uixiAiiiiimn i* Iwo or ttirvc |irirtU onlv, «hilr • uinghii-

ktiiiunn iiiiiy br iNTriiriiird by nny iiiiiiiImt rrutn fuur u|>warjt": l v. pCIgu:

„11 iniiltitiiilp", • \ MMii : „a iiuiltitinlc, roniniuntty".

J II A S HIOI, SoU?» on rnrly I-V. roml |i. JCfllT. ijmitt of IJ>%kfu$ nirai» >

niimlicr nol rxrrnling fmir |M«r»«m«".

*) l>o vrrUliiiK vun i-i);NtA<1«rli rn rCifjiiil<l*A/M-li >lank ik aan IV<>f. Kprn
') aniamtito.

\k< coniiiiPiilittoi' «pi'kltiurl i-ii/fAilfM-d ilnoi u;ki<iiiitjMl</rfi. Pit kan <^hl<-r

liiiT nirl Itrlri'ki'ili'n „lirt vrrlcrnrn ilrr u|>.t<>aiii|>ik<lA", etmniin al« in Ite.

1,XV, I.XVI, I.WII, **uai- »|>n»kp i« «an kin.l.- •• " ^i' )v»r.

('hililpm \i<riii<'l<l( iIp iiUJrukkiiiK : )iiiM<ij[;<iii> 'Wi

on x'ullhUiifh kiiiini'ii ilii» »«i'nj;<H»i| bctci-kpnrn >in do

M;Ni«i>ii;mi(<1. l^ lliiililliKl liad ilip tooiriirging nii*t M»nlt|C, liaitt liy «uut' teétr

Itioinitnr ({fviil bfiiivop, wiit rr Imiiiold «citi.
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geving zijn, opdat de gestadige aanblik van haar oud tehuis en

het ontmoeten harer familie haar niet zouden doen wankelen?

Samghad. III bevat eenige voorschriften, die het alleen reizen

verbieden '); IV het optreden tegen den Samgha en het op on-

wettige wijze vernietigen van diens besluiten ten opzichte eener

schuldige non '')
; V het aannemen van spijs uit de hand van

een verliefden man ^) ; VI het aanmoedigen van zoo iets bij een

andere non*); VII het in toorn uit den Samgha weg willen loopen

om den Buddha en diens leer te verloochenen en zich aan te

willen sluiten bij nonnen van andere secten; VIII het smaden

en beleedigen van andere nonnen ; IX het voortdurend in leeken-

gezelschap verkeeren, de soberheid en ingetogenheid uit het oog

te verliezen, en eikaars tekortkomingen in dat opzicht te ver-

heimelijken ; X het aanmoedigen hiervan bij anderen ').

Als dit hoofdstuk voorgelezen is, zegt de spreker: „Eerwaarde

Zusters, de zeventien Samghadisesa's zijn u nu voorgelezen, negen

die u onmiddellijk schuldig doen zijn, acht, waarbij gij tot drie-

maal toe vermaand wordt. De non die zich aan een van deze

alle schuldig gemaakt heeft, zal voor de beide Samgha's een

manatta van een halve maand op zich moeten nemen '^).

Is die straf ondergaan, dan zal zij gerehabiUteerd worden door

een Sanigha van twintig. Zijn er negentien aanwezig, dan is de

rehabilitatie niet geldig en de negentien zijn te berispen. Dit

vraag ik de zusters: „Zijt gij onschuldig? ten tweeden male

ten derden male .... zoo versta ik het" ').

Er blijkt dus, dat er nog zeven andere samghadisesa dhamma
voorgelezen werden. Die der monniken zijn echter ten getale

van dertien. De vijf eerste dezer dertien zijn vergrijpen tegen

de kuischheid, niet van toepassing op de vrouwen of reeds bij

') Zie ook blz. 45.

2) Zie blz. 26.

:>) Zie blz. 41.

*) Zie blz. 41.

5) Bij deze laatste vier zal men tot driemaal toe door den Samgha ver-

maand worden, zijn dwaling te laten varen ; laat men af van te zondigen,

dan is het goed; volhardt men, dan wordt het na de derde waarschuwing

een samghad. dh.

6) Zie blz. 8.

1) Zie blz. 90, r. 8 e. v.
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du |)flrfljik<l 'lliatniiiA gi<no<>inil; li«-t zowlo betreft )i<<t allc«<n woiivn

in vvu liut, z'kmIuI or wjvon ovorblovon ; di«z« zt'ven wi-nli-n dun

vormo<Hl««iyk v<K»rgi'|i«zi«n. fMen vindt ui dfzo voonM:hrift<Mi in

OldonlHTg'» uit^uvo van h<'l Vinuyupitakaiii, vol. III, p. llü tf.

on in v.Ttalin^ in S BK XIII, |.. » ff.)

Von'olKi'OM koMit d«' Kr<M<p d«r twaalf m«*ij/f/i;/«ï i>Aattiijii

dhammii '). I>«» Si.H(«i|?>,'iya's wnnli-n K'<»traft in<'t VfrlH-imlvorkla-

ring vun ln't v(K)rwiTp waarnn'»- nn-n j^i'/otiijipl h«-«-ft. Z^x) zal

h\]v. du non di« vfw viT/aint'ling l>«'<li'lna|»p««n :u>nlf«t, i|i«/,f ver-

iKJurwn. Zo«) zy klcMHliTi«n wil vmlfolfu «»p tn-n lijd. di-- <r fii>-t voor

lH<stemd Ih, viTln-urt z^ (haar aandw-i'.'). /ah> z^ n lom

van K(*waad ruilt, vi'rlx'urt z^j haar ««igfn kift*»!. \s ver-

«•vnkniiistig don door haar/)*lvcn uit(;i>>4prok)'n won»cli win laat

.Hchi'nkon on dan 1»^ In-t ontvangon om wat andi>rM vniagt. vor-

b«»urt hot on kr^gt niot*». (Do non Thullanondn wa.s .•••n.-' ziok

on zy vroi'g «««n Ifok, dio haar oon goniKwmiiltlol ttchonkon wjldo,

om goklaard"' lH)tor; to»«n zy do botor krwg, zoi zO: «goof mü
liov«>r ^M>8aln•olio"). Z»m) oon lo««k in ovn winkol gold do|>nneert,

o|Mlat o<«no non dtuirvi>or zou kunnon koop^Mi, wat z\| wonschlo,

on zoo zy ilan iot.s andi>rs voor datzolfdo gold wil lodiln-n. na

do oornto k(K>pwaar toruggobracht t»- hol)lK«n. wil zij alli-.-* vor-

l)ouron. Kvonzoo als iomand gold v<K)r haar inzimn'lf, voor oon

dm«l, dat zy zolf gonocmd hooft (hot U-trof di- p-par:!'!-- van wn
kluis), on zy laat hot gold op and^ro wy/.»' Ih-^i zoo

al.H al dozo onliohiK>r!ykho<ion gi«»<:hio<li'n, waar h- ikon

aan don Saipgha goldt. IX» to dun« zomor- on wint«Tgowadon

(zio blz. :M») vallon on«lor dozo rubriek van to vorln'uron zakon.

Volgon» don zin, tlio aan hot »lot voorgolozon wonl, had men

nu voor do nonnon dortig niiwaggiyn dhammfl opgi«nix»md; er

mrK'tcn dun IH artikelen uit hot 1'ntimokkha dor ni<>tinikon bygo-

woe.st zyn. Do tion eerste Ni - diT nioiuiikon b»»tn>ffen

do gewaden, die ik hier niet . ii, omdat vele dier voor

schriften ondiiidoiyk on mwMelyk lo U'gry|H'n zyn, daar de regvl»

in onbruik gonutkt zyn ').

•) KerD, Miiii. of lliuMh, !•. H.V

') 7.ii< hior»m>r SUK XIII, |>. 18 II, »u«i nj «Ho .>|>^-<-nn«nid t^n. Wal
i-rii iniiniiik bgv. iinx-^t \rrbpurri), ! hy ni«ar ^ii na<-lil lonilrr lyn 4r\f

gcwatlen wa«, U niet ta br|{rui>«n.
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Niss. XI verbiedt een kleed (om op to zitten of te liggenj waarin

zijde geweven is.

Niss. XII verbiedt, dat zulle een kleed van zuivere zwarte

wol of geitenhaar gemaakt zij.

Niss. XIII: een nieuw kleed moot voor de helft uit zwarte

wol bestaan of geitenhaar, voor een vierde uit witte wol en

voor een vierde uit roodbruine wol.

Niss. XIV : een kleed moet zes jaren duren.

Niss. XV: als men een nieuw kleed laat maken, moet een

stuk van bepaalde breedte van het oude afgesneden en aan het

nieuwe gezet worden, met het doel het nieuwe te ontsieren.

Niss. XVI: Als iemand aan een reizenden monnik geitenhaai

schenkt, dan mag hij dit aannemen; zoo er niemand is, die het

voor hem draagt, dan mag hij het zelf over een afstand van

drie mijlen dragen. Verder dan drie mijlen is verboden, ook al

is er geen drager.

(Ongetwijfeld gold dit alles ook voor de nonnen).

Niss. XVII: Geitenhaar aan te nemen, gewasschen, geverfd of

gekamd door eene non (of eenen monnik) met wie(n) men niet

verwant was, was verboden.

Niss. XVIII; Goud en zilver aan te nemen, was verboden;

evenzoo aan een ander op te dragen dit voor hem of haar te

bewaren.

Niss. XIX : Men mocht geen deel nemen aan transacties, waarbij

geld te pas kwam.
Niss. XX: Koop en verkoop waren verboden.

Niss. XXI: Een overtolligen bedelnap mocht men tien dagen

behouden.

Niss. XXII : Men mocht zijn ouden bedelnap niet voor een

nieuwen ruilen, tenzij de oude op minstens vijf plaatsen gebro-

ken of beschadigd was. Bij overtreding kreeg men den slechtsten

bedelnap die er in den Samgha te vinden was, en dien moest

men houden, totdat hij in stukken uit elkaar viel.

Niss. XXIII: Zoo iemand medicijnen schenkt, die aan zieken

toegestaan zijn (ghee, boter, olie, honing, melasse), dan mag men
die zeven dagen bewaren; is men na den zevenden dag echter

nog gezond, dan moet men er afstand van doen.

Niss. XXIV : Een maand vóór den aanvang van het regen-
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Hoixouii m<N<t ini'ti /.nriH'U voor 't inat4>riua' <lur klL<«<ilin(; iii <lat

wizfM'ii ; ciwi liulvt? inuuiiit VfpltT mout iiu-ii <l«; kltfiliTfn lult-ii

rnukuii, iniuii' niet uvnlt^r.

NJHM. XXV: Hi't is vt-rljoilon y^nri'H t«^ vrayt-n en uun weven»

t<) fjovrii om er «tof V(x>r nicuwi- kl)*««|<<reii uit U' weven.

NiMH. XXVI: (IcHciD'nkcM iMtitfiiul vuor den Saipgha mag men
niet te eigen bate aaiiweinien.

De overige /.yn óf niet tt>e|)atW4<iyk, of rittl» in ile rubriek

vuor <le nonneti upgenonn-n.

Het iautit komt <le kla.>i!M< dor UU |>acittiyfl dlmnimn. Zy z^n

ten deele Vermeld in het vorige luiofdHtuk en wat it liot belang-

rykHt by wa.H, kan men daar vinden. De moi'r dan honderd pflcit-

tiyfl dhammn der monniken hUi ik over.

Wie zich door vergelijking met do iy»t van de Pflcitliya'» der

nonnen wil overtuigen van do verschillen, di«* er tu-s-schen ile

iNtide lysten best;ian en weten wil, welke artikelen in h<'t in<>n-

niks|).ltimokkli:i (••i'|i;is.s4>iyk op de nonnen /.yn, kan <l

vintien by Kern, (.«estch. v. h. liuddh. Il, bl. «L' e. v.

p. «2 ff.



IV.

De Therï in de Legende.

Terwijl de kennis van liet leven der Buddhistische nonnen in

de eerste eeuwen van het Buddhisme geput moet worden uit

den Bhikkhunlvibhanga en den Cullavagga, beide deelen van het

Vinayapitaka, „den Korf der Tucht", bezitten wij in de Therl-

gatha en in het Therl-apadana geschriften van zuiver letterkun-

digen aard, die ons — wat de gatha's betreft — een bhk doen

slaan in het geestesleven van sommige onder de nonnen en —
wat het Apadana betreft — ons inleiden binnen den kring der

legenden, die om de gestalten van deze Therï's uit de oudste

tijden gegroepeerd zijn. De Thera-therl-gatha en het Apadana

zijn deelen van den Khuddakanikaya ^), de „Verzameling der

kleine stukken", die zeer oude gedeelten bevat, doch als ver-

zameling een der jongste compilatie's is. Winternitz meent,

dat de gatha's tot verschillende perioden moeten behooren, dat

1) The Thera- and Therï -gatha. Ed. by H. Oldenberg and R. Pischel
(PTS ISSS) — Het Apadana is niet toegankelijk in een Eui-opeesche uit-

gave; uittreksels uit het Therl-Apadiina vindt men in Mü ller's uitg. van

Dhanimapala's commentaar 0|) de gatha's.

De Khuddakanika3'a is het vijfde boek van het Suttapitaka, de voornaam-

ste bron voor de kennis van den Dhamnia. Winternitz, üesch. Ind. Lit.

II', S. GO: „Der Kh.-Nik. soUte richtiger „Sammlung der Miszellania" heis-

sen"'. Iets verder beschrijft hij deze verzameling aldus: „Sie enthalt gerade

alle diejenigen Werke der buddh. Litteratur, welche zu den bedeutendsten

Schöpfungen der indischeii Dichtkunst gehören". W. vermoedt dat „ihre Be-

rechtigung als heilige Texte strittig war, und sie erst nachtraglich auch zu

eineni Nikilya vereinigt wurden". Kern wil Khuddakanikaya weergeven met
„Sammlung der geringei'en Stücke", wobei der Umfang nicht in Betracht

kommt. (Ostasiat. Zschr. 11, 473, n. !). Zie over de plaats van den Kh.-Nik. in

den Kanon: Winternitz, Op. cit. S. 26, Anm. 3; S. 00 cu S. 61, Anm. i.
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»)r üclitiT /••«r <)U<1<' lj(j zijn'»; «-n MOlN-r, «li«' <fi) '•"^•- ' -n

dü upuilfliia'H gHiiiiuikt hiHsti, homlt lift «r voor «l i

«Ji'ZtT j;u<lirlil»>n 7.CCT HpfNsdig ontittaan i- ' n nu ! ^.i .: i -.

(li«' to«g«'?*chruv«n wonl<'ri luiri il>' / holilinni-n <I«t

upiMlflna'H '). Al« bron vku l»i;<"iiil»'ii vm iimiI' l»oli(»<>r<'n • '

«niMi/.ter il«' Kt»Mclirifl<'ri di-r roiiiiiii'ntatop-ii p-n<M'iiiil ti- w

guv*<n iIh upmlAiia'H iii< K<''^liiiH|i>niHM)n van v'

tiiw iHjmT TluTl in im-trirtclH'ti vorm, <li< coiii;

hult'n OHM ilf/i-lfili" gi'lx'urtcniïwi.'n in proza, on lu.i

oun <li* voorvallün van het laatHtü Iwvon d»* vcxirnaan

in*). Mft <'«n kort»« aan<lui<linK, hooilo vrouwm vro«-K''Ti' hu

indiTtOd giHJit'nd hfliJn'n, i<n hiw zy to«»n «««'n viK»rn>iii'n
ten dat in lu't laatst»' IfVon Uit w«-rki«IOkluMil wt-nl,

loi;i>n<It<n in hoordzaak do dikwyi» Hchokkcniii* of di< ;
..

vfMJrvallon, dio do oonuuik waron dat haar hart »;«Hijwnil v/vt\\

voor di« (UkhI» I^or on «lio do voorU'roiding gowtt'st war-i: '
'

hot hoon;oro iovoii, dat v«xtrKo»Hl af^'orokond had mot do \\

valligh<Hlon on <lo iK'slomnjorinKoii, dio liot «toffelyk
'

dozo worold moobrongt. IX! go.*4chioiloiii,H.s.>n, wolko il

t)chlo«ieniH.H4>n dior vrouwon hooti'n to /.yn, 7.yn w
Hprw»kjo« on do gfltha's, ilio zO uitgosj>r-'k<-n bo«.»i.!;

bovatlon dikwyis nioLs, wal aan di>

Somrt ook worili'n op dio go.s4hio<ltMii

in do gnilifl's van andoro Tliort's.

Ik'halvo do lottorkundigo on rolkloriMtJacho waardo hobbon dio

iogondi<n toch ook n(»g oon luuloro lK«ttH>koni» : or i.s «««'n gn<in

van waarhoid in on dio waarhoid hooft mon to zookon in do

Hchildoring van do moliovon, dio dozo vrouwon in do onio do«lon

tnMJt'ii. Wojir do |ogondt<n do aanloiding tot do wori'ldvorzaking

ino««4ioolon, z^n z^t r^k aan vorsclioulonhoid on di^-n «likwyl.H al»

hiHtorio iuin.

Ih^ go.si-hit'donis van KinAgotaml mo»r»« oon nprookjo xJln. «Ip

vo<irstolling hoo do van liaar kind IhT'^ 1

horinnort, dii< liaar dtH<l wa.«*. t«H«ii zii

•) Wtntarnitt. Op. cit. 70—«U.
•) Art««» du tO"" ('onjfT. Intrrn !!•• " '\r 1WH, 3«« j.artir,

t>.
I)U\ K.l Miilln II.-., \jc* A|. .

'i Vgl. prlitPi- lip IpkoiiiIpii «aii .Mali ' '

,
.

itannl
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opnieuw do veronachtzaming door de aangehuwde familie vreest,

hoe zij ronddoolt in haar smart, totdat zij troost en berusting

vindt door de woorden van den Buddha — dit alles kan naar het

leven geteekend zijn. En tot hoevele beroofde moeders heeft hij

misschien niet gesproken zooals hij tot KisagotamI deed? Vele

dier sprookjes gunnen ons een blik in het zieleleven der Indische

vrouwen uit die dagen en wij gaan begrijpen, hoe het kwam, dat

zoo velen meenden, slechts in den Samgha rust en vrede te

kunnen vinden.

Het heeft geen nut de vraag te stellen, wat men met zeker-

heid van deze Theri's weet; in de meeste gevallen zal men zich

tevreden moeten stellen met de waarschijnlijkheid dat er eene

non van dien naam bestaan heeft; het zijn geheel legendarische

figuren geworden. Zelfs van hare gatha's is het niet te bewij-

zen, dat zij ze werkelijk geuit hebben en in vele gevallen is het

waarschijnlijk, dat zij ze niet geuit hebben, al ware het alleen

omdat vele strofen telkens terugkeeren.

Een studie van gatha's en apadana's ligt grootendeels buiten

de grenzen, die aan dit boek gesteld moesten worden. Ze echter

geheel met stilzwijgen voorbijgaan, wilde ik ook niet en daarom

heb ik gemeend in dit en het volgende hoofdstuk enkele legen-

den en eenige gatha's op te moeten nemen.

Onder de Theri's worden er eenige genoemd, waarvan men
met grootere waarschijnlijkheid dan van de overige, aan mag
nemen dat zij inderdaad historische personen geweest zijn. (Men

houde slechts in het oog, dat de verhalen omtrent haar vermoe-

delijk zuiver legende zijn.)

Dat er evenwel eenige bhikkliuni's geweest zijn, die zich in

eenig opzicht onderscheidden van de anderen, dit blijkt uit een

bericht in den Ahguttaranikaya ').

Men vindt daar lijsten van voortreffelijke discipelen van den

Heer in den Etad-agga-vagga, deel uitmakend van den Ekanipata;

als opsomming van historische persoonlijkheden heeft de lijst der

nonnen althans dezelfde waarde als de onmiddellijk voorafgaande

lijst van voortreffelijke monniken. Er worden dertien nonnen

vermeld met de eigenschappen, waarin zij uitgemunt hebben:

K.l. by R. Morris (I'TS 1883), [, p. 22.
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I. n<itamT nam do •H>rMU> ploatM in ond^r haar. dio r\)k warvn

aan uivarin^;.

'2. Klii'iriA, oniltT Iriar, diu rUk wan^n nan wyitheid.

:S. l'|)|>aliivai^i;.l, oniler haar, diu in hut Iwzit vnn wondiTkntcht

wari<n.

4. i'at.lo.lifl, ondur liaar, die uitnumi<ndu kenni» van dun Vinaya

hndd(<n.

6. Nandfl, ondor haar, die ^ich in groote mate in miHlitatiu

Koo«>fund haddun.

|{. Dhainmudinna, nndur haar, diu prutliktfn.

7. Sopfl, rmdur haar, diu vurig «tm-fdun.

H. Sakulil. ondur haur, diu hut humuLsch oog haddon (clairvo-

yancu/.

tl. Bhnddn Kurjijahiki*»n, on<li<r haar, dio npoudig do Intuitio

iH'zatuii.

10. Hhu<ldn Kapilflnl, nndur haar, diu zich haar vorigv Iovodm

kiindni hiTinni-ruM.

11. Hhadd.1 Kaccflnfl. «mdur hiuir, diudu vOrvoudigu tnui»cunduni«>

kunni.H haddoii '».

12. KiHngotiiniI, on<lur ha;ir, diu hul mwu ^uwaad drix-^un.

IH. SigfllamHtil, ondur haar, diu vast in hut ^'i-lixif >t'iiiM'n 't.

W^l n)i>nun aannumun dat du historicituit duzur vrmjw

thans du min.Ht prolilumutischo is. ilhit MoliAp. («otami, d<- •

in du H)st, inilurdaad Ix'staan lM««>fl, zal wul niunianil

'

1)«< Thurlgfllhn tncli iKHMiit <M<n un zuvuntij? naniun

Van driu un durti^j liarur eituurt l>hammap.11a >!.• '>\>
'

kinu hulilM>ndu iu(;uiid<' in hut A|adilna. I>«< ovunp' .f :

hulihun haar a|Ktd.ltia niut un warun dii.H misachiuu uiuxlui lx-

kund ()( van niindur lK>hing.

MillliM Mti plaatst op pog. IX, X, un XI zijii'-r

l)haMuna|iAla's conun. op du Thurtg. <lo lystun van

in Ciflthn un A|>ad.lna t<<gonovur ulkaar on dan bl^kt, dat du

naniun in vulu guvallun niut ovonM«nstommun, d. « ' i >• i>i''<"

niapAla apad.lna's gukuml hui«ft als lugT<ndun v.i

torwyi diozulidu lugunden in «lu grtxUo apadAna <<..•< i:< \ m >••

>) Korn, Miinunt, p. «M).

•) Vgl. de ly«l vitn timrlrrMuk* noniirn m lM|>«v;ii!iv> Wlll, 8, O, |0.
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heel andere TherI's verteld worden. Ook schijnt het Apadana som-

mige der gatha's te bevatten, welke daar aan andere Theri's toe-

geschreven worden dan bij Dh. en in de Therlg. zelve geschiedt.

In die tradities waren dus nog al verschillen. Tien der dertien

TherI's echter, hierboven genoemd, hebben in de beide verzame-

lingen dezelfde of nagenoeg dezelfde namen, wat er toe bijdraagt,

aan de overleveringen omtrent haar grootere oudheid en meer-

dere vastheid toe te kennen. Nanda heet in 't Apadana Pindapa-

tadayika, Sakuia heet in de Therlg. Pakula, Bhadda Kundalakesa

heet in 't Apadana slechts Kundala, Bhadda Kapilani heet daar

alleen Kapilani, terwijl Bhadda Kaccana en Sigalamata niet voor-

komen in Therlg. of Apadana, voor zoover dit laatste werk door

Dr. Muller gepubliceerd is '). Dat deze TherI's in de beide ver-

zamelingen dezelfde namen dragen en genoemd worden onder de

dertien uitnemendste bhikkhuni's in een gansch ander deel van

den Kanon, dat tevens grootere authentieke waarde heeft, is meer

dan toeval en wij mogen aannemen, dat die vrouwen inderdaad

geleefd hebben en beschouwd mogen worden als voorbeelden van

ijverig streven naar heiligheid. Na de nonnen geschetst te hebben

in hare menschelijke onvolmaaktheden, zou ik de orde onrecht

aandoen, indien ik niet de leden vermeldde, die haar tot een

sieraad geweest zijn. Dat de verdichting zich van haar meester

gemaakt heeft, strekt tot bewijs van den grooten indruk, dien

zij op haar tijdgenooten gemaakt hebben, een indruk, die bij het

nageslacht niet verflauwde ; dit nageslacht heeft haar integendeel

verheerlijkt in sagen en legenden.

Wat de apadana's betreft, heb ik mij moeten beperken totdat

van MahapajapatI Gotami (zie hoofdst. VII) ; van de legenden even-

wel heb ik er hier enkele op willen nemen, daar zij als Bud-

dhistische sprookjes de aandacht waard zijn. Ook de legende van

Gotami moge hier een plaats vinden; niet omdat het de fraaiste

is, maar omdat Gotami als de voornaamste onder de TherI's ge-

rekend mag worden.

') De legende van Bhadda Kaccana is uitgegeven te zamen met de legen-

den der twaalf overige Theil's, die in den Anguttaranikïtya vermeld worden,

door Mrs. Bode in J R A S 189,% p. 517 ff. en p. 70,S IX. Mrs. Bode heeft tevens

eene Engelsche vertaling der legenden gegeven. Zie Aant. 0.



ïh' riortion logomlt-n, wollc» Mr». Bo«|« in h<«t Journ.

Am. So*;. K«"puWicooril hm<n. z(jn f»tnl«-<Tvi "<< .1. m ",.

hot onuitK<'i;i<vifii coiiunonUuir van l'i

tamniknya. Voor zoover il<« «Icrtii-n Tli-n ^ m ! 1 n'n^.m.i w >

koriifti, liKxft ook I)hamiiia|>flla liaru |i*((i*ntlen in z^n 1'anunat-

tliaillpani opgi-nomen, <l«x-h vwlal in wnig>«zin« CK«knopti'ri«n vonn.

Mahlpajipatl Gotaml.

Naar nu-n v»t1«11 woni zU tü<li'n.H «Ion HuiMha I*a<liimtiff.ini

Ui Ilaiii.savati «"'wircii in ««««n aan/icnlOk"- familu'. '

tyd hoonli' zO iii<z<'n I/'«<ninr «Ifn I>liaii)iiia pn-^iiki'ii •

«r getuide van, dat U\i aan ••«•nc liliikkliiinl <li'n ln•<>k'^'t"n huik

to«k«'nilt« «)n<l<'r hiuir, ili»» r^k waron aan rrvaruij; '». Zij nam /,ii-h

toon voor |ook *>4<nniaal| zulk «M-n rang in u- /.uU'-n ni'nii'n on

t)osloot, liaaniaar t«« ziillon »tri'Vi«n '». Har - • ' • levcn U--

trarlitto zU niiMUaiiiglu'iil. zH nam <l<' v. in acht*»

on liii'lil ilrn r|K>satlia<iaj; in »H<n>. Sa hon<l'M'iiu/.' 1
; ' '

wtTtl zy l<' M.lr.lyaul (lk<nart'Si \v»««li'rK»"lK)r<'n ah <l<' <•]

vyflioniliTiI rtlavinni'n. Ton t(|i|r nu, «laf lift rfKi'i>sM«iz«Mii iiiti.i<l,

(laal<li*n vyfliomli'nl parcokabuilillia'i* '), ki>nu>iuli« uit wn grot ('.•»

') ratnt'iiinNiim agyaflhJlmnn. mllaiiitu (l'h<ld<T«: r rfltm - jA«» i» t^n

npitliflun Miii <ln th<<ni'< rii th<>rrn, «aii ilo ouili-irn, \»n Urn ,1

IcM koiiiiPii", ovrr winr lnMifil vrri tgil i» liP<<iiKr)(.iitil M-.lril Imr

III <l«' iirl ' •

'
' - ..TWiirdiMi itan wijnhnJ, «•r«urii>»; « u.ii. i

>

vrrdkolt i.pil"

>l lullir '\.-i iiriii<>n t;ill liilk rrii braluit l« lil ilil rii

«Iprgnlukc \Fi'tiii|p|i i»pii bp|iiii|{rgkp f|pb<<ur(riii* , hel li«'ln'«'r*. lil .|f » '

levciiii vnn ilrii ti>lkriia liprlKirni wonlrmlrii |>(>r«oon pii IphIi n ont.

lyk |4><<, iliit ilip lM<h>)>prJr |il4iat» Irn utoitp lirmkt M<>rtlt i>n>lpr ilni I

noUiim /i<- Mr«. Itliy. Uitvidp. Pvilm* of ih<> YmiU lUiddhKt.

(Uiidüii, llkiü) |>. Xl\.

') «l/iiiii, WM-li. hrt piihcaiilla.

*| ktipfhi : w<>ri'ldtyd|M<rk, b<>Kiiini*iid inrt d<< trriiirtigin){ «aii ppii wnrlil-

rIpIipI, gr««l)(d diM)r chao*, wrdriM|il>»iiiir «aii ifn nii>u«r «rirld, tud|«*rk

vnn Itpulnaii ilotpr w«rrld, «n pindigpiid mpt «rniiotigiDg, lirl brgiii ««n rra

IIIOIIWPII kll|l|lll.

'i KiTii, Mitnual: ..t)i<< |>ralypkabuddlia i» • bring «lio lia» alUinrd. Iikr

Ik lliiddliii, bv hm iiniiidcd |Hiwrri Uir knu«li<ti|tf iioceuarT to Nir%ana, bul

dü«>( nut prvarli it. Ili< i« ii»( uiniil«cipnl, and i« in all r<>*|M*cU infpnor to a
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van den Nandamülaka '), te Isipatana neder en gingen door de

stad om hun voedsel op te halen.

Te Isipatana gekomen, dachten zij: „Wij zullen vragen, of men
hutten voor ons maken wil, waarin wij den regentijd door kunnen

brengen"; zij trokken het gewaad van bedelmonniken aan, traden

de stad binnen en gingen aan de deur van een voornaam koop-

man staan. De opperste der slavinnen, die met haar waterkruik

naar de rivier ging, om water te scheppen, zag de paccekabud-

dha's de stad binnengaan.

Toen de koopman vernam, waarom zij gekomen waren, sprak

hij : „Wij hebben geen tijd, laat hen heengaan".

Toen zij nu de stad verlieten, wilde de opperste der slavinnen

met haar [gevulde] kruik die weer binnen gaan; zij zag hen,

zette haar kruik neer, begroette hen en boog zich eerbiedig voor

hen neder; zij bedekte zich het gelaat en sprak: „Edele heeren,

waartoe zijt gij de stad binnengegaan en waarom verlaat gij die

nu weder?"

„Wij waren de stad ingegaan om te vragen of men hutten

voor ons maken wilde, waarin wij den regentijd door zouden

kunnen brengen".

„Heeft men aan uw verzoek voldaan, heeren?"

„Men heeft zulks niet gedaan, upasika".

„Zijn het soms hutten, die door aanzienlijken gebouwd moeten

worden, of kunnen ook arme lieden het doen?"

suprème Buddlia. It is a law of nature that he can not live at the same
time witli a BiicMlia. — Winternitz, Gesel). II', S. 37, noemt hen „Ein-

siedlerburldha's"; Bnrnouf, Inti'od., „des Bouddhas egoïstes; Kern, „private

buddha's". Zie ooli Kern, Gesch. v. h. B. I. 294. — Hoewel de tekst hier

païica heeft, blijkt uit het vervolg dat het er 500 waren. Ook het Apadaua
noemt ci' 500.

I
) NandamTdakapabbharaio. C h i 1 d e r s s. v. pabbharo : a cave in a mountain.

BR: ;irS(/Wi«j'o = Berggipfel. Het kan dus zijn: de fop van den berg Nan-
damülaka, of eene grot in den Nandamïïlaka, den bei-g, welks voet in het

meer Nanui! staat. Zie Cliilders s. v. Nanda. De citaten van Childers
om de beteekenis (jvot te staven, zijn zonder meer niet overtuigend. BR kgf.

geeft nog de bet. „Bergabhang"; „*Schutzdach" (alleen bij gramni. en lexicogr.).

R. O. Franke, Üighanikïiya (Göttingen—Leipzig 1918) S. LXIV teekent bij

het woord Sappasoiiiiika-pabbhare aan: „pahbhara heisst in Wirklichkeit Berg-

abhang oder -Höhle". Men zal hieruit af mogen leiden dat p^ibbhara = berg-

top in het I'illi niet voorkomt.
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„I">n io<W'r, wi<' orilc, kan h<ft <\ncn".

„i'nH'i[ hfMTi'ii, w(| zulli-n zu Ixmwcn; komt m'' uw
voo<lrt<'l hali'ii". Xa «Ie pacn-kahuiMlia's alilu« i. '1 to

h<«l»lH<n, Iwgi'li'iililt' zU hon naar il«'n <M>v«'r <I«t riviur, nam toon

liaar kniik Wfcr op, plaat«t<> zi<;h lanjp» «K'n wi»g, <li«' naar i|«»

MchopplaatH U'iddu, goln^itUt (l<* ov«<rig<.* slavinnen, naar ({dang zij

daar voorhykwanicn, te biyvon «taan on Hprak <lf vrouwen, Uwn

2y allci hy olkaar wann, alduH Um<:

„ZuHt«<rs, zyt ^y van plan altyil .nlavfnarlwid voor andi-ron l««

vitrricliton, of vcrlani,'! Hij van dit t4|avf<nlN>ht4i;tn vi«rlo«t to wonW'n'.*"

,Wy wffiHt^licii er van vorUwt to worden, MwnlU'n»!*, al wni»

lift vaiidiui({ no^" wa« hi<t ant\vfM)nl.

„Wflnu, als dat zof) i«, zorjct «t dan voor dat uwi« ««chtp*

nooton voor di-z»' vyfliondi-rd paccfkaliuildha's, voftr wie ini-n

(^••«•n liutt»'n hi'oft wiili-n >)oiiWfn 't, «»n die morRon myn« g2i.*«ti*n

zuUon zyn, idk vvn *\im zullen werkon".

D«i vrouwi<n lH'l<Kifdt>n ln't on bmchti-n dw avond», to«n do

niunnon uit hot l»osrli torugkoonlon, hot vor7o»'k ovor. I)oz«« wan'n

iM'roid on kwamon allo namon hy hot huJM van don opporHt<' dor

Miavon. Kn (dions vrouw, dio] do opiwmto dor slavinnon [w.i.hJ.

zoido tot lion: „Vriondon, gi'oft nior(;on hot work uwi>r liandon

ton I>at4< dor parcokal)Uddlia'«"; na hun op do vordiouMto (d««n

tookiinistij^on zogoii) or van gowo/.on U' hol)lM«n, UTi*«i>N« zi) do

niannon, dio tjoon lu»l in lu-t work haddoii. in' ' raak

ondor vior fxtgonc.')') on tn^n-ikto />><>, il:if zii haai . uden.

Pon volp-ndon diig gi\f 7.(\ don Idha'M hot |ixMi¥»fdo|

maal on ontvin^on do i^lavon han- ;i.' ii [«nntront hot work).

Zy Kinzon torst/>nd naar hot bos<'h on brachton timmi'rli<«uf

hy ulkaar; zy vordooldon zich in i;riN>|H>n van hondoni i>n maak-

ton voor olkon paccokahuddha ot<n hut, mol oen ovonlokton wan-

ilelgauK er om hoon on hol ovorigo 'j ; in i»»dori« luit plaat.ston

zy oon IhhI, oon zotol, drinkwat4>r on wat ««r vonlor voor hun

g(<hruik no4xlig was; voorts di^liui zy do pacookahuddha's Im>-

') Kr «liiitt Irtirrlyk: hnllhaktiinmitni iiliihhtinlil := Vimr wir nicn ^rvn lian-

ildiitrliriil wilili' xorrirhti'ii.

•) (/nMrnii mMli/riiii.

>) GinAiimiiiiili/ijMiriiylniiii : Wm-|iI. (rrn liiil I Tonriirn «All prii wandrlgang

ril nlle* w«l rr «mier nnii r«ii liiil «etrn iiuwl: drur, «pn»lrr, ilili.
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looven daar drie maanden in te zullen wonen en zij stelden

vast, om beurten het voedsel [te zullen verschaffen]. Indien

iemand op den dag, dat het zijn beurt was, [het voedsel] niet

[geven] kon, liet de opperste der slavinnen het uit haar eigen

huis halen.

Na hen aldus drie maanden lang verzorgd te hebben, liet de

opperste der slavinnen elke harer gezellinnen een kleedingstuk

afstaan; er waren [zoodoende] vijfhonderd stuks van zware stof.

Deze ruilde zij in voor [vijfhonderd] stellen van drie gewaden,

en schonk ze aan de vijfhonderd paccekabuddha's. Op datzelfde

oogenblik vlogen de paccekabuddha's voor de oogen der vrouwen

door de lucht heen naar den berg Gandhamadana ').

Al de vrouwen echter deden zoolang zij leefden, goede werken

en werden herboren in de wereld der deva's. Toen zij, die de

opperste geweest was, dit hemelsch gewest weer verliet, werd

zij herboren niet ver van BaranasI in een weversdorp, in het

gezin van den hoofdman van het weversgilde. Op zekeren dag

kwamen vijfhonderd paccekabuddha's, de kinderen A^an Paduma-

vatl'-), door den koning van BaranasI uitgenoodigd, aan de poort

van het koningspaleis; en toen zij daar niemand zagen, keerden

zij om, verlieten de stad door de poort en kwamen in het wevers-

dorpje. De vrouw zag de paccekabuddha's en vol verlangen om
hen te dienen, groette zij hen eerbiedig en spijzigde hen. Toen

zij hun maaltijd geëindigd hadden, gingen zij terug naar dienzelf-

den berg Gandhamadana. De vrouw echter deed haar gansche

leven goede werken en werd afwisselend in de wereld van deva's

en menschen herboren; eenigen tijd vóór de geboorte van onzen

Heer zag zij het levenslicht in de stad Devadaha in het paleis

van Mahasuppabuddha. Zij ontving den naam Gotaml. Zij was de

') pancannam paccekabudd/msatatüsain passantanani yeva clkSsena G.-pab-

batain agamamsu. De. casusvorm satatasam is mij niet duidelijk. Ik geef de

voorkeur aan de lezing van Dhammapitla (Therlg. Comni. 140): paccekahuddha

tasam pasaniïnam yeva akasena G.-pahbatam agamarnsu. Deze geuit. abs.

duidt de vrouwen aan, die hen zagen wegvliegen, en dit is waarschijnlijker,

dan dat de p.-b's [naar de kleederen] keken (pasantanam yeva) en zich daar-

mee tevieden stellend, wegvlogen. Zie voor den berg Gandhamadana: R.

Spe nee Hardy, A Manual of Biidhism, (Londen 1880) p. 15, 16. — E. B ur-

ne u f, Introd. il riiist. du Buddh. indien (^^e ed. 1876), p. 353.

•') Zie de legende van Uppalavanna.
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jongoro zuhtcr van Maliamflyn. Mmhmanon, iKnlrwon in do ken-

nJH (l(!r mmitrii's, ziini'ii iln k)Witfi-k«-nL<n [op d«< licliam*-n diT

zuHton*! f-n vfxirspolilrn, dat dt< kindi-run, uit ilen >«<;hfH)t drzor

iwido Ki-l)f>ri>n, cakkavattl's /.oudon worden V. LH* grooti* koning

KuddhiHlana, moordtTJarig geworden, riclitt»- ««en groot futtit aan

on voorde do boido jonkvrouwen al» oclitgonooten in z^jn palois.

Et<nigon t^|d lator daaldo (onzo Moor Buddha, toon nog] do lio-

dhimitta uit Tuuitapura nedor, om in don echoot van MaiiSmflyfl

wtHl*'roin hot aanzijn t«< ontvangen. Op don zevendon dag na

zyno golKK)rle, liet M.ly.l ha;ir sterfelijk lictuuiin arliror on wonl

hort)Oren in Tu.sita()ura '). .SuddlKxlana, de ^^

Mahnpaj.lpatI, ilie do zuster wa« van de«* 1.

tot den rang van z^no oer»f«« koningin. In die da^^en werd i'iiiin

Nanda gelM)ren.

(Het verlujal gaat voort met ili* on.H roi^b lM>kond>

ni.s van do l>««keoring vjui Mah.lpajflpatI, die df>or Dh- -, i

uitvoerigor verhaald wimlt dan d<^ir BuddhaghoMi. (Zio blz. 12).

Dhammapüla vorliaalt vorder, h<M' zy van don Moester looring

ontving on spoedig het anihatta Ijoreikto.)

DiUirna ge.s<-hi««dde hot, dat do Moe.stor, toen hy oons te mi<l-

ilen dor Ariya's *j gezeten was, in het grooto kli>o.stor. dat in hot

.letavaiia lag, aan MahAjiajIlpatl don vtwrrnng t(N>konde «mder

de l)hikkhuiil"s, die ervaring lH>zitten. (Aldus word haar vurige

wonsch, niillioonen van jaren gohnlon uitgesproken, veivu'.di.

Zalig in hot genot der vrucht van liaro ins|>annMig en haar

goo«lo werken, zalig in hot U-zit van Sil>tnliui, uitte zy liaar

') Skr. rakrtiniflut (i»on wervlilliccniclicr».

') |l<< lifiin>|irho «tml ilrr TioiUi-d»»»»'», <li» «icnlr («.i-i>'k.t /ir ^prinr
llnrily. Mitn «( ltiiillii'<m. |i 'H (f

Viil|;(<ii'< >l<'n Lililiivi^tiii-ii (|i tM iii Itf-riiuinn'* rdilHM rvrnwrl ging Maxfi

imar dm 7'nii/uii/oMii|ii<- (l'illi: TilvnltniM-) hcmrl, op ^-n na lirn liMgitrn

liPiiirl, witAr ile ili'ir i*n dertig drvii't «onrn, luiii wier boufd Sakka ilndml

Rtout. 1)0 iivprlfvonng liint den Hiiddlia nu het grtM>lF mirakrl |p Sa«nltlil

naar dm 'raTatiin«a-hriiip| guun, om anii tyjnr niotnler drn lihuiiima Ir |>rr-

diken. iKpi I), (ii'th. \ h iliiddli I. I.'i^i.

>) l'nli M.ifiilMilUi -; hrl lMM,.lr NVoii-n.

•) l>e lleiligrn. .Irij/il i» rrn rollertii've naam \oor llioldlia'». jiaccckaUid-

dlin'* en lirn, dif <s<n nf niofr der «ler itadien van linligniaking afgelegd

hebben.
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innige dankbaarheid jegens den Leeraar, door wien zij liet heil

deelachtig geworden was, in de volgende strofen

:

„Ontwaakte Held, u zij eere, u den hoogste van de schepselen,

Die mij van de smart verlost hebt, en vele andere wezens

met mij.

Alles wat het wezen der smart uitmaakt, ken ik nu vol-

komen; de dorst, oorzaak [der smart] is uitgeroeid;

Het edele achtvoudige pad [heb ik betreden], de vernietiging

[van alle lijden] heb ik bereikt ').

Als moeder, als kind, als vader, als broeder, als oude best,

[in velerlei gestalten] heb ik in het verleden geleefd;

Wat werkelijk was, ik wist het niet, steeds weer werd ik

opnieuw geboren en vond niet.

Nu heb ik inderdaad den Heer gezien; dit is mijn allerlaatste

hchaam

;

Vernietigd is de kringloop der geboorten, wedergeboorte is

er niet meer voor mij.

„ „Zie uw discipelen voortdurend ijverig bezig, met alle in-

spanning, met krachtige pogingen,

En voltallig" ", dit is de heilwensch voor eenen Buddha ').

Tot heil, voorwaar, van velen baarde Maya Gotama;

Den smartelijken last dergenen, die lijden onder krankheid

en dood. Hij hief dien op". (Therlg. 157—162) \

Khema.

In lang vervlogen tijden, toen Padumuttara de Buddha was,

werd zij, naar men verhaalt, in de stad Hamsavatï geboren. Op

') Mahiip. Got. doelt hier op de vier ariyasaccrini, de vier „Edele Waar-

heden", t. w. : 1» alle bestaan is lijden; 2" de dorst, de reikhalzende begeerte

naar bestaan, veroorzaakt het lijden; 3» de uitroeiing van dien dorst zal het

lijden doen ophouden; 4" om hem uit te roeien, moet men het achtvoudige

pad betreden.

'-) Strofe 171 is identiek met str. 75 van haar Apadana. Zie hoofdstuk VII.

:i) Pischel, Therlgathii, p. 138. — Comm. Therig. p. 141. Mrs. Rhys
Davids, Psalms of the Sisters, p. 89. — K. E. Neuniann, Die Lieder der

Mönche und Nonnen Gotamo Buddho's. (Berlin 1899), S. 307.
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ZL'kfi<'ii thiK z;iK zij (It'ii TIn-ra Sujaia, ei-n «Ilt l\Vf«« v<ioriiuain!«t)<

(liHcipi'li'ii van <li<'ii M»M«ster ') roiulgiuin om zijn votnls»."! op t«

halon, waarop zij honi ilrif kookji-s «af; ili<'nz»'lfik'n il;iy nog lift

zij zich hot haar afsnijden, gaf dit dm Thora ton gi'ïs<-ln'nk'' }

on Hprak don \von^s<:ll uil: „M<w;ht ik oonniaal in do to«-k'i:

wannoor or oon Hiiddha zal vorschijnon, rijk aan wij«hoi.l

gtsiyk gy". Hiuir H4-hoi<lo U-von dood zij vi-rdor grK.H|.' wi-rkon. . .

toewijding, on nadat zy godurondi> hondordduiz<*nti kappa's :i;v.;-

tw'lond ondor dova's on inons<-|ifn horl)oron wa«, aanschouw. 1

ton tijdi' van don Buildlia Kas.sapa hot lovonslicht in hot
i

.. • >

van Kiki, don knning van K.lsl *). Zy wa.s i>ono van zovon zustops *)

on loiddo in tiat paloi» gi-^lurondo twintig duizondjaron oon heilig

lovon; daarna liot zy mot haro zustors voor don Tionmachtige*)

oono kluis Ixiuwon.

Oedurondo don tyd, die er verliep tusschen do verschyning

van den Buddha Ka.ssapa en dio van don Buddha Gotania. li'of<|i«

zy arwisüoliuul onder dova's on menschon en word tydi>ns onzen

Buddha in de stad Sflgala, gelogen in hot ryk Madda. in oon

koninkiyk g<'slaoht geboren. Zy ontving don naam van Khenjll.

Haar lichaam had oen kleur als van hot fijnste goud. T<H>n zy

') l)e tekHt hrrri hIitIiIx (i(;(;ii(/IniilEaiii. Icdi'rt* IIikIJIui heoft r.-htor Iwn-
diiici|M>leii, (liL< lic vuuriiuaiiinte vun ulli-ii »ijn ; t<M lirofl cru llii<liilia iNik

lecila iM'n „li)>vi*linKKtii'<<°i|i«l", die hem in alle» diont i-ei Iwp.' xuurnodmiite

vruuwelykc diH«-i(H>l)>n.

'l |)p Tlin'ii .^iijntii liiid im(i|iM-lyk iiii-t» iiiin ditt limii' als r^xHlaiu^-, nmiir

lilj kun liet v<'i'k<Hi|H'ii, wiiiit III ili> ditiien. dut de li'^'riidi' •iiitston.l. kenili-

ini'ii iredH „vul«i-li limir", lirl wu<i du-» ren li.iiidel>arlikrl. /ir S <• li i • fii r r .

S. 'iUI: „Keviiil, dio Tm hier omen llrulinmiien, verkiiurto ilir lUnr i weien
Ilnhldirnen für TidO Kitr^fl|iiinii'<i, niit welchem Cielde mc drn KIn wuntit;en

|Kntynyann| liewirtliele".

') l)lmniniit|itllii mm-kI liier nnK tiinM-lien, NiWirdiit lig linnr nU diteliler van

kiininK Kiki trr wereld liiat komen: hitiir li-\en ludrnn den lliidijli» \ , ,

onder wien iij een ({rleenle predik'-ter werd, lioiir le*en lijden- den 1

KukuHiindlm, Mmr «len» "itni^'lia ig een |>.«rk srlmnk, en li.iiir leven ti^ ;. ;,

den lliiddim Kunllifiunnnn, wien ig eveneen* een |iark *rhi<nk.

*) /Xi«ifj<i/ii , e|iilliet(>n v.in den llnddha.

') lliirnonr, Intnxl. |i i'Xi, vermeldt dsl er een ge«<-liie<leni» der irven

diM-litei-n viin koning Kfkin (Kiki) lieittiiat : Sajitii kumilnkil anulilnu van den
Aritryii llli:iddiinlii i!o|indatta In JBtaka n*. TAT, wonlen alle •«en genoemd.
In liniir htnute le\en wiiren ig : Khemd, t'ppnlavann.l, IVVIeniil, liolamB,

niutmniadinnil, .MSyil en Yisakliil.
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volwassen was, kwam zij [als echtgenoote] in het paleis van

koning Bimbisara '). Eens toen de Tathagata in een paleis des

konings, niet ver van Rajagaha, vertoefde, vertelde men haar,

dat de Leeraar schoonheid laakbaar vond; en daar zij uitermate

ingenomen was met haar eigen schoonheid, dacht zij : „Hij zal

ook mij mijne schoonheid als eene schuld aanrekenen".

Uit vrees [voor zijne berisping] wilde zij den Tienmachtige

niet bezoeken. De koning, hierover peinzende, dacht: „Ik ben

een der voornaamste aanhangers van den Meester en de eerste

koningin van een voornamen discipel gelijk ik ben, gaat den

Tienmachtige niet bezoeken! Zulks behaagt mij niet". Hij liet

nu door de dichters -) een lofdicht vervaardigen op den lusthof

in het Veluvana '). En hij voegde er bij : „Zingt het in tegen-

woordigheid van koningin Khema, opdat zij het hooren zal".

Khema hoorde den lofzang op dien tuin; zij werd verlangend

er heen te gaan en vroeg er den koning verlof toe. De koning

zeide: „Gij moogt er heen gaan, maar gij zult niet terug mogen

komen, zonder den Meester gezien te hebben". Zonder den ko-

ning te antwoorden begaf zij zich op weg. Tot de dienaren, die

haar zouden begeleiden, sprak de koning: „Wanneer Hare Majes-

teit uit den lusttuin terugkeert en den Tienmachtige [toevallig]

ziet, dan is het goed, maar zoo niet, dan hebt gij krachtens mijn

koninklijk bevel er voor te zorgen, dat zij hem ziet".

De koningin nu, na den dag in den lusttuin doorgebracht te

hebben, zonder den Tienmachtige gezien te hebben, wilde huis-

waarts keeren en maakte zich gereed om heen te gaan. Doch

de dienaren des konings brachten haar haars ondanks naar den

Meester toe. De Meester zag haar naderen en door zijn wónder-

macht tooverde hij een hemelsche nimf te voorschijn, die een

palmblad in de hand hield, en dit al wuivende heen en weer

scheen te bewegen. Koningin Khema dacht : „O wee, ik ben ver-

') De koning van Magadha, zijn hoofdstarl was Rajagaha.

2) kavïfii. Mrs. Bode vertaalt: Coiirt popts.

') Het boven vermelde koninklijk paleis, waar de Tathilgata woonde, lag

in liet Bamboebosch, waarvan Bimbisara een deel, als park aangelegd, met

liet paleis er in, den Buddha tot verblijf geschonken had. De tekst heeft

iiyyüna, evenals viharit en aramit, eerst tidn, dan kloostertuin, vervolgens

hloosler. Voluvanuyyana is dus: het klooster Bamboehof.
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loioii, iiu zulkf w;li(X)no vrouwi'ii, ili<> op hoini'lnimri'ti K>'lijkun,

in <1<! iiabijhciil van «Ifii Ti<'ninaclitit;<< v<«rt«x'Vii. Ik U-n nift

oen» waanÜK <!« «licnar»'» van zulko vrouwi-n !«• zijn". Zij iii«'«-niK?

hot alrt oen U'fkcn op U' nio«'t««n vatten, «lat zij om liaar l»ooz«'

geiluclit«)n, un norgiriw an<l<T« on», aMua vi'mtNlcnl wunl t-n lAwt

naar do vrouw staan stari'n. Torwyi zij tlaar zoo Htond nchiH»n

hot, d<K)r c|t< wÜHkracht van den TatliOguta, alsof d«' j<"Ug<l der

nimf vi-rdwoon, alswjf zy ouder en ouder wenl, alsof zij stokoud

wt-rd mi't gorimpi'lil<; huid, «rijzc haren en lfH»«» t-n Rebroken

tantlen. Kn t4'r\v\jl Khem3 maar st«'eils stond te kijk«-n, viel do

nimf met haar waaier om en luimi'ld<« op den f;rond.

Als resultaat van de menit^vuldijff o<irzaken in voritj" l'-V'^n**

(in werking grstrldl ree» nu tot haar IferinK'".') ') d<>Z'-

h\\ haar op: ,.Zulk «-en lichaam, zulk ••••n s<,'hf)f>nheid w-;

vernietigij. <w>k iu{\i\ lichaam zal difnz<-lfdi'n we^; gaan". Kn op

hetZf'lfde oogenhllk, dat zij Zoo darlit. spnik df H"'«T d'-Zi' k'.ltlia

uit di'ii Dhammupada ')

:

,I)ie onil<>r de he<>rsciiappu hunni-r hartstochten stuon, laten

zich voortdreven met <len stroom,

(«eiyk aan de spin in het zolfgesponnen weh.

Maar, zich ontrukkend aan dien stroom, ventaken z^ de wereld

Kn dot>n, vr^j van begeerten, afstand van d<« geneugt4>n der

lust".

Hij het eind der gJlth.l verwierf zü onmidtleliyk de vier |ïati-

s;imbhida's ') en lH>reikte het arahatta.

Zoo nu iemand, die nog midden in het gewone woreMschc leven

stimt, het anihatta b<>reikt. dan moet hy nog dien/i-lfden das

sterven of de weri'ld verzaken en in de onie tn-ilen. Zy. wetende.

I) {laiinim ilniiiinnnir ) Oftillhitgale.

't Dhnnininpnclit, 'M', hi KBUabóirn iiit^t. ( Mitiiniiii', I>Ck'i), p. tii, IuhII

ili>((> Knihn (><>ni)(iiiiei andprx il»ii by BudilhaKhMa en I>lminiiia|>nln.

') /il' Kern, Mioiunl, \>. (ÏO. -- ('li i Idem, •. ». - l*n«f«>«»»r K<>rn haA

do giM*dhpid mij iIp vtilj^rtiilc nm». hnjMHtj il.'irr vier K**'''* ••" tf""""!! : ,.krn-

niü ton o()»ii-|ili' \nii ilfii u>H>ri|/iii i ilrr l<-k>ti-ii i, «an de (duuiiii «rr«atU>l

lorr (diictriiin), \iin ilr iiitlri;);!!!),' loirgrüo), «an 't tuMri.- n,. t.i < m 'i

wi'HMi der Ipor, vrrwi>r*en d<Hir 't duairlüoppii der dnr \n»ii i i^-n)".

lil Kngelx'lip vcrtalingrn dikngli: tlir Kour (iifl* of iVrtr uuling



112

dat '), besloot vergunning te

vragen, om in de orde te treden. Met eerbiedigen groet [nam zij

afscheid] van den Leeraar en begaf zich, na het paleis bereikt

te hebben, naar den koning ; zonder hem te begroeten, bleef zij

staan. Deze houding deed den koning aanstonds alles begrijpen:

„zij zal den edelen staat van het arahatta bereikt hebben".

Daarop zeide hij tot haar: „Welnu, Vorstin, zijt gij den Meester

wezen bezoeken?" „Groote Koning, wat gij wildet, dat ik zien

zou, is onbeteekenend klein; ik echter heb den Tienmachtige in

zijn heerlijkheid gezien -j ; sta mij toe, dat ik de wereld verzaak".

De koning gaf aan zijne gemalin zijn toestemming; in een

') Ayusahkharanam pavatlanaka-hhavain natva. Ik weet niet hoe dit let-

teilijli te vertalen; Cliilders \evtiia\t ayusainkhara dooi-: „aggregate of life

that a man has to live in any existence, and which is determined by his

karma in that or a previous existence". (p. 455). Zoo ook Burnouf, Lotus

de la Bonne Loi, p. 291 : „l'idée de la vie, la conception de la vie". B. verwijst

naar 't Mahaparinibbana-Siitta: . . .bhagava . . . ayusamkharcun osso/yi ( Digha-

Nik. Il, p. 106). (Fi-anke vertaalt: ,,So tat der Eihabene .... auf das, was

man „Leben" nennt, Verzicht"). Deze beteekenis van het woord past niet op

Khema's geval, evenmin als die in J.ataka 41 (I, p. 2.35) waar sprake is van

ayusamkharesu parihinesu. Er werd namelijk bij Khema niets weggeworpen

of vernietigd, integendeel werd er iets voortgebracht (paua^ana/ca"). Ik raad-

pleegde Professor Kern over deze plaats; deze meent, dat samkhara hier

bedoeld is als syn. van vasana, door Childers verklaard als „impression

remaining on the mind from |)ast good or evil actions" ; voorts verwijst

Professor Kern naar BR s. v. samskara, 5) en houdt hij aytisankharanam pa-

va Itanaka-bhavaiii voor „de opwekking der in den geest latente ayusamkfiara's"

.

2) Maharaja lumhehi dillhadassaruun parittakain, ahaut pana dasahalam

suddütham akasim. Mrs. Bode vertaalt aldus: (,,Queen, have you really

been to see the Blessed One?") „O great king", she answered, „what you

have seen is of little moment. But to me the Blessed üne has been fully

revealed, even to the utmost". Het komt mij evenwel voor, dat er hier geen

sprake is van wat de koning al dan niet gezien heeft; hij was niet eens

meegegaan. Als men dillhadassanaïii opvat als Skr. dhladarganam in plaats

van drs{a° dan krijgt men de tegenstelling tusschen het enkele zien van den

Meester, op aanwijzing, naar de bedoeling, naar het hevel Ae.%Komng%,{diUha-

dassanam) en het zien van den Meester in diens heerlijke wondermacht (surf-

dillham, lett. goed gezien), iets, wat Bimbisara's stoutste verwachtingen over-

trolfen moet hebben. Childers geeft het sinipl. disali niet, noch ditlha (Skr.

disla); Prof. Kern deelde mij mede, het woord in geen Pali-tekst ontmoet

te hebben, maar voegde er bij, dat het caus. deseti, het subst. dittha (Skr.

distya) en het comp. adisati het bestaan van disali veronderstellen, en daarom

mijn opvatting van Khema's antwoord aannemelijk te achten.
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goudon pulunkyn lii.'t hy haur nuar hot klootttor dor bhikkhunr»

bnuif^on on stolili' huar in utaut, in do ordo te trodon.

LuUt Mclionk do Hf<r imn do TIktI Klioin.1 don vimrrang ondor

do hliikkliunl'M, dio r^k iian w^Hhoid waron.

(i)|iaiiiiiia|).'llu viM^gt or iuin t<H<, dut do comniontaron wol zoggou

dat Kil. Iiot aruliattxi iM'n-ikt luul, uiuar dut /.y volgi<nM hot

ApadAnu hIooIiLs oon sotAiiannn wiia. Zio Idz. (().

Eona go.s<'liioddo hot, dat /y haar niitld;it{ni.st onder o«'n lioom

gonfKït; MAra, do Ik)o/,o, nadordo haar in do gi'.suilt»' vun oon

jiMiKi'linK; wat U[] won.H<;hto, wan haar to vorloidun doordozinno-

lykhoid wodor in haar to doon ontwakon:

.Jong zyt gy on Hchoon, on ook ik bon oon jongo knnap:

Kom o KhotnA, laton wy onü vomiukon ondor do klnnki<n

dor vyr nni/iokitistrumonton".

,„Voor dit onroino, brozo lichunni vool ik »l««chtiJ afkwr

on togonzin

;

IX( dorst naar mingonot ia uitgoro«»id.

Do lust«<n ilor zinnon zyn goiyk nun vorstchoiironilo sporon

on Hpioson.

Wat gy lu.Mt nooint. dat is niy nu tot onlust.

(San.schoiyk is inyn In^goorto uitgorooid, do dikk«> iluistomis

is opgotrokkon.

Woi>t dit, o Boozo, <lut gy vorslagon zyt, o Vomiotigoi^"'.

Oy dio tlo 9torronlH><»ldon aanbidt^ gy dio in hot woud Agni

aanbidt,

Niot koniiontio do wiuirhoid. o dwazon, woot gy niet, wat

roinhoid is.

Ook ik vi>nH'r don Volkonion (^ntwaakto, don Opperste dor

nionst-hon.

H«<vryd van allo amarton on tbx>ndo naar dos Mt»oetterït woorxl.

(Thortg. 139-144)').

') Piichcl, op. lil, p. 137. — CV>nim. Thrrlg. p t;C) — l'Mlm* of Ihr

Siitorn, p.KI. — N«un>aiiii, S. n04. — Winii itcli, Milm umi iiuddha,^ IW.
line cit«erl i<vpnwi<l ilrn DhikkhunlMMiyiitU, «aar <i« gflthl'* tol de loKvnd»

«li>r non Vyityil ttcliMirvn.

IV Kf<'iiiik van hrl AvadBna-valaka i> ron andrrr dan drir Kb«'nil.

K!)«*mA was d« dochter van koning IViuemtjit van Ko^ala. liet At. (,'aL i<

8
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Uppalavanna.

Als derde wordt Uppalavanna genoemd; deze TherI droeg dien

naam omdat zij eene kleur had, als het hart van den blauwen

lotus. Van haar wordt verhaald, dat zij tijdens den Buddha Pa-

dumuttara in een aanzienlijke familie te Hamsavatï geboren werd

;

op zekeren tijd ging zij met eene groote schare naar den Heer

om hem den Dhamma te hooren prediken. Toen zag zij tevens

hoe de Heer eene bhikkhuni den hoogsten rang toekende onder

haar, die wondermacht bezaten. Zeven dagen lang schonk zij aan

dien Buddha en zijn samgha groote giften, waarop zij het voor-

nemen opvatte ook eenmaal dien voorrang te zullen bezitten.

Haar gansche leven verrichtte zij goede werken; daarna werd

zij afwisselend in de wereld van goden en menschen herboren,

totdat zij in den tijd van den Buddha Kassapa te BaranasI in

het paleis van koning Kiki geboren werd als eene van zeven

zusters. Twintig duizend jaren leidde zij een leven van heiligheid,

liet een klooster ') voor den samgha der monniken bouwen en

werd opnieuw geboren in de wereld der deva's. Deze weer ver-

latende, kwam zij opnieuw in de wereld der menschen en werd

geboren in een dorpje en moest leven van den arbeid harer eigen

handen. Op zekeren dag ging zij naar een hut op het veld en

zag onderweg in een vijver een pas ontloken lotusbloem. Zij

daalde in den vijver af om de bloem te plukken en nam ook een

lotusblad mee, om daar geroosterde graankorrels '') op te leggen,

sneed op een bevloeid veld eenige rijstaren af en ging toen de

hut binnen. Toen zij de korrels geroosterd') had, telde zij er vijf-

honderd. Op dat oogenblik kwam er van den berg Gandhamadana

sen paccekabuddha, die ontwaakt was uit den hoogsten toestand

uitgegeven door J. S. Speyer in de Bibliotheca Buddhica III (1904) eii ver-

taald door Léoa F eer in Annales du Musée Guiniet T. 5. Uittreksels heeft

Feer gegeven in het Journal Asiatique, 7e série. T. 14 (1879) p. 180. (Ksemïl

staat in de achtste decade).

') parivenam. Childers geeft alleen de bet. cell; wsch. hier collectivum.

'-) Icljo, lajci. Childers: fried grain, parched corn ; ongetwijfeld zijn de

korrels der rijstaren bedoeld, die zij aanstonds plukken zal. Mrs. Bode ver-

taalt: seeds.

'') bitajjati. Childers: to frv, to roast, to bake. Mrs. B : to separate (the seeds).
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van mVHtii-ki' nuMÜUiti»'; iloze bloff iiii-t v«t vn» haar •aan. Zij

•MUi il<-ii |i:u'cikal)iiililliu, tiaiii di* loti

v<Tli<'f <!<• Iiut, ilfi'd •!«» koiri'l.'» in lU-u

kaliii)l<llia ••n U»giK' «t do lilfM-m als d<>k?«>l ovit hin^n. Toon d««

pucc<>ku>)tiddha <><>n klein oindj<' vixjrt^i-giL'in wa^, dacht y.lj : „(>t<n

Uitct'ot luH'fl niotH luin i'tm lilo««m. Ik 7mï df UUn-m t<>niKhal<'ri ««ii

or mezelf nit<« vorMii-n-n". Zy lirp den paccckaltuddhu na on

nam Ihmu di; lotUMl>lo<Mn uit d<< hand; niiuir toen dacht /.O wtiT:

„AIh d<« hi'ilim< man di> bUwm nift nooli- ' '
'

>

mU niot vorguntl hfblK'n, di« Ijovon op zyn

hy zal dio hi<-K<m zt'kt-r wi-l n<><MhK hi'bix'n". W-

logdi' (df bl<K«m| op di-n («««lolnap on vro*'^ d<M

om vorgiffonis. „Koiwaardo h<M<r. ni"u'<' li'"t
•

ik ton «ovolp- (van In-t gi>s<-ln'nkl di'/.<T ii

zoni<n kr^ti. alH hier knrn-ls zijn, on dat Ity n^lfron \>"

«lion ik d(M«, in wolko oxistontio fM»k, oon IntusbkK'in i>ir

[als* IwlooninKl voor doz«' l>lo«Mn".

Üu paccokabiiddha v1<wk voor haar oogon ^\nnr do lucht t>nr

don Oandhamndanu, waar \\\] do bloom n«Hlorlo)<do op don '

van don Ikt^ Nandamtllaka ') by do trap dadilor ?i waan.iii»-

do pnccokabuddha's op- on arklimmon *».

IK' vrucht van haro daad was, dat zy in <lo \v<T<'!d d<T .

horboron word, on dat van huar golnxirto af, ovoral waar /

voot zotto, oon grooto lotUHbhxMU ontlook. Xa haar ^

uit do homolworold, word z\j golxiron in don k»'lk vai.

in o<»n lotiisvyvor aan don vo<<t van wn U>r>;. By di«'U vyv.-i

wo<ind«> wn horiuiot. Op zokori'U ochtend, dat hO in ih> vro««t{t«'

naar don v^vor ging, om zich clon mond tf ^|>fH«lon, zag l>y de

bloom on dacht: „daar it* wn blm'in, dio gnx'tor is dan do an-

doro, on dio zyn allo ontlokon, maar dio grooto is nog dicht

;

daar moot oon rwlon voor zyn". Ily stapto in hot watoron |«i'>ki'>

do bloom. Zoodra de liormi(>t h:uir goplukt had, ging do '

open en hy zag binnon in don kolk dor blix<m (H>n kloin iu<'i.-j<-

>) /.ie bil. KU.
*) (lAAiiiirHiMtiio/hliKi IW) U>k*t viM^t Pr n<^ t>\j: p>1<idf>UH^<tM<t»i iotnl. ('Iiil-

(Ipi-x ((pprt nllcrn hot ww)rd fuiijo: lir«|>, iiiait, mutlitud». Ik m«tt nirl >><h'

doio uildr. U vertulen.
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liggen. Van het oogenblik af, dat hij haar gezien had, gevoelde

hij een teederheid voor haar, als vs^are zij zijn eigen dochter;

met bloem en al bracht hij haar naar zijn hut van bladeren en

legde haar op zijn bed neer. Door de wondermacht van zijn deug-

den, druppelde er melk uit zijn duim. Als de bloem verwelkt

was, haalde hij een andere, om haar daarin neer te leggen.

Zoodra het kind in staat was, al spelende heen en weer te loopen,

ontsproot bij lederen voetstap een lotusbloem; de kleur van haar

lichaam was als een massa „kunkuttha" '). Zij was nog niet zoo

schoon als de deva's, maar veel schoener dan de menschen.

Als haar vader uit was, om vruchten te zoeken, werd zij

in de hut achtergelaten. Op een keer, zij was reeds volwassen,

was haar vader weder uit om vruchten te zoeken, toen zij ge-

zien werd door een boschbewoner ; deze dacht : „Zulk een schoon-

heid vindt men niet onder menschen, dat moet ik eens onder-

zoeken" ; en hij bleef zitten wachten, totdat de hermiet terug

kwam. Toen het meisje haar vader terug zag keeren, ging zij

hem tegemoet, nam hem waterflesch en draagstok uit de hand,

bracht die weg, en zette zich toen bij hem neer om hem te

toonen, wat zij zelf in dien tijd gedaan had. Toen zag de woud-

bewoner, dat zij een menschelijke natuur had; hij groette den

hermiet en ging bij hem zitten. De hermiet bood hem wortelen,

vruchten en water aan, en sprak: „Mijn vriend, zijt gij van plan

in dit oord te blijven, of wilt gij hier vandaan gaan?" „Ik ga

heen, heer, wat zou ik hier doen?" „Kunt gij, als gij vanhier

vertrokken zijt, zwijgen over wat gij gezien hebt?" „Heer, zoo

gij het niet wenscht, waarom zou ik het dan vertellen?" Hij

nam afscheid van den hermiet en ging heen, maar om bij het

torugkeeren den weg te kunnen herkennen, maakte hij teekens

aan de takken en de boomen. Ook ging hij, toen hij te BaranasI

kwam, regelrecht naar den koning. Deze vroeg hem, wat hij

kwam doen. „Sire, ik woon in een bosch; aan den voet van een

berg heb ik een wonderschoon juweel van een vrouw gezien, en

daarom kom ik hier", waarop hij de heele zaak vertelde. Toen

de koning dit hoorde, begaf hij zich in allerijl naar den voet

van den berg; deed niet ver van daar een versterkt kamp aan-

•) Skr. kankustlm, een soort van aai-de met een kleui- als zilver, ook als goud.
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loggon, on b««gaf zich met don bo»chlK)wom«r on onkclo dienaren

naar den h(>rnii«t, dio zich juist, na zyn maaltijd gonuttigd to

holiljoii, nodor hiul gozet. Na fon vriendulyke Ix-gr^^-ting 7.<'tt«>

dl' koning zich tor zyd»- niM-r; hy logdn aan de v<x'ton van d««n

honniot allfrlt'i tljngcn ni'or, ilii* eon ascevt kan gfhruikon, «-n

Hprak: „Korwaardi' h'-t-r, \vy hoblx-n hior uigcniyk niuts te dcK'n,

w[\ willen weer heengaan".

„Ooat dan heen, grooto koning
!"

„Ik zal gaan, Kenvaarde heer; wy hehlx'n eclitor vernomen,

dat or hier by u ongdyksoortig gezelschap is (hy b^nloelde: »h>u

vrouw), dat i» hinderiyk voor herniieten, laat haar niet my nunle-

gaan. Herwaarde heer!" „De gtxlachten der nienwhen zyn lx»os;

hoe zal zy t<' midden van velen kunnen leven?" „Zoo zy on»

behaagt, zullen wy haar den h(x)gMt»n rang ondor do andere

[vrouwen] schenken en haar allo eer Ix'wyzen".

Na dat woon! des konings. riep de henniet zyn dochter:

.PailuMiavatI, myn kind, (kom hierj"; dezen naam hiul z; i-

klein kind van liem ontvangen. Zy kwam terstond uit >|e l> i :

hut, begroette liaar vader en bleef staan. I>e • k t-!

haar: „Myn kind. gy zyt nu volwa.ss«>n, van li .k al".

dat de koning u gezien ht^efl, is liel niet goe«l nn^T. liat gij iiier

biyrt wonen; gy moet met den koning mei-giuin. mijn kiml".

,üo«h1, vailer" zei zy zich vo«>gend. lK>og zich vixir hem uiht, en

barsttt" in tranen uit. I)e koning begreep i<chter. wat er in het

gemoe«l d»«s vaders omging; hy liet op de plaats waar zy stond,

een hoop goudstukken neerleggen, liet haar daarop pKiats nemen
en wyddo liaar toon [tot zyne koningin). Toen nam hy ha;»r nu-"

en V(H«nle haar naar zyn residentie; van het <Kigent)lik af. ilat

zy gekomen was, zag liy niet nn>er om naar zyn anden< vrou-

wen, maar st'hepie slechts in haar lM>hagen. I>i' andei'

iifgunstig geworden, In-geerden tusschen haar en den k

verwyilering te U'werken en zy spniken tot hem: „.Mn-, .ii.-

vmuw is niet van het men.scheiyk geslacht. Waar is het vpx-gei

ooit gezien, dat er lotuss<'n ontluiken op «Ie plaats, wjiar ««en men.Hch

zyn VOOt Zet?Zy is z.kerliik '.Il v.ikklünl 'i. V.rwn.l. r haai Sir.-
'"

') Ynkkha'it lyii mythiMiii', mk'I iii>-n-iiiriijiti'

gobliii, «KIT. /.y ign Jrn iiiensch «yniidig.
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De koning hoorde de vrouwen aan, maar zweeg. Na eenigen

tijd brak er aan de grenzen een opstand uit. De koning, wetende

dat PadumavatI zwanger was, liet haar in de residentie achter

en ging naar de grens. De vrouwen kochten nu PaduraavatI's

dienstmaagd om en droegen haar op, zoodra het kind geboren

zou zijn, het weg te brengen en dan een stuk hout met bloed

besmeerd bij de moeder te leggen. Spoedig daarop bracht Padu-

mavatI haar kind ter wereld. Prins Mahapaduma was alleen

in den moederschoot ontstaan, maar toen hij geboren was en

nedergelegd werd, ontstonden er uit de vochten nog vierhonderd

negen en negentig kinderen.

De dienstmaagd zag, dat PadumavatI nog buiten kennis lag,

zij legde het met bloed besmeerde stuk hout naast haar, en

waarschuwde de vrouwen. De vijfhonderd vrouwen namen elk

een kind mee, lieten bij een houtdraaier kistjes halen, deden elk

het meegenomen kind in een kistje, verzegelden het en zetten

het weg.

PadumavatI kwam nu tot bewustzijn en zeide tot de dienst-

maagd: „Moedertje, wat is er geboren?" De vrouw sprak op

scliimpenden toon: „Hoe zoudt gij een [gewoon] kind kunnen
baren? Zie, dat is de vrucht van uw schoot" en zij hield haar

het met bloed besmeerde stuk hout voor. Toen PadumavatI dat

zag, zeide zij treurig: „Gauw, breek het in stukken en breng het

weg. Als iemand het zag, zou ik mij moeten schamen".

Op deze woorden deed de vrouw alsof zij niets liever verlangde;

zij brak het hout in stukken en wierp het in den oven.

De koning keerde nu van de grenzen terug en daar hij een

plechtig feest wilde vieren, bleef hij in een kamp buiten de stad.

Maar de vijfhonderd vrouwen gingen den koning tegemoet en

spraken: „Sire, gij hebt ons niet willen gelooven, in de meening

dat wij zonder grond spraken. Laat de dienstmaagd der koningin

bij u komen en ondervraag haar, want uwe gemalin heeft een

stuk hout gebaard". Zonder deze zaak te onderzoeken, liet de

koning in de meening, dat zij geen mensch was, PadumavatI

uit het paleis verwijderen. Op hetzelfde oogenblik, dat zij het

paleis verhet, verdwenen de lotussen (harer voetstappen) en de

kleur harer huid werd vaal. En zij liep alleen door de straten.

Een oude vrouw zag haar en vol moederlijk gevoel, zeide deze:
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, Dochter, waar gaat gi| h«>on?" .Ik loop rond. om l»ü vr«M'm«loD

('un woiiinK ('* ZfH>ki*ii". ..Kom <lnn by mU, kiotl", eo zU nam
haar op in huar hui», i<n gaf haar vooUhoI.

Terwijl zij (Jaar aiiluH ji-ofd»», gingi-n «Ip vUfhondord vrouwen

gx/iimi'niyk najir «li-n knnjin? un 7.«'idfn: «Siro, mt-n wvnHcht.

ilat [i[] naar uw kain|) /uit nium, mi<t on» wn ofT' .lan

do dcvata van <l" (ïai'iK'fl omdat «(), onze vor«t, a. .:iaar

uil ilon Htrijd wr»Tjj<'ki»i'nl z^t, ««n vorvol^on» tvij wau rfiHwt

houiixn. Dit. .Siri>. Iin-nj^un w^) tot uw konni»".

Df konin>{ was vt<riii<UKd door ilozc woonl^n «t do

(ïaf^ljfl om daiir in-t watorffortt t«' houdt<n. Wtlm' '
i nu

haar ki«fji', rn ondi-r limir kliMMlfp-n v«'rlH»rgt<n. »jódai nDMnaixi dr

kiMtjt'H zit-n kon. nann-n zij zo mo« naar do rivier on liot«'n »?

daar iti hot walor vallon. Maar do kiMtjes drovon allo mol don

stroom af on blovon hangon in nolU'n, dio mi-n uit»:ozof had.

Torw\|l nu hot wati-rfoost in voUon gang wan on do ki'ning do

rivior ovon'oor, hualdi- mon do notten op, ontdokto d<- ki.Hfjos en

brarhl zo aan «Ion koniuR. T<^'n dozo zo zjig, vroo^; hij:„\Vaf i»

or in dio kiHljos?" ,I)at woton wy niut, ."^iro". .M«-n nuuikto /.»<

ojjon, om to zion, wat or in wan, on lu<t oor«to ilat p-<)|M>nil

word, was hot kistjo van Prins Mah.lpaduma. Vi>.ii ;il ilio kin-

doron ochtor wjis van don dag al', ilat zii or in pl-^d w.iron,

door do wondorhiuirHjko niai-ht hunnt-r vcrdii-iir-t. n (in vn>ogi'n*

lovonH vorworvon) molk uit hun duimpj<'s p-.lrup|M-ld. nm by

don koning allon Iw^fol to vordrjjvon, had ."Nikka, do koning der

dova's. in do kistjo» (in) loltors noordo««n «'hrOven: ,Di«zo prinaen.

uit I'adumavati golx)ron, z^jn do znnon van «Ion koning van

IMrfluaMi, maar do vyDiondenl bUvrouwon liebb<<n hon m do

kiHtjoM gologd on in hot water geworpen. Dezo zaak mot«t de

koning woton". Zmnlni allo kistjos ojh'u waron on do k

st^hrift golozon on do kindoron gozion hail. nan» liij l'i

ividuma op en zeido: „Tuigt zoo vlug mogomk miin pa.ti<i< n up

on .spant ze voor don wagon ; ho<lon ga ik na.ir <!•• •<?.i>! «t r.n\

ium zokoro vrouwen loonigo] mmgonamo («««goiiMikk

In z^n paleis gokom(>n, liof hi) oon buidel n><'t

stukkon :uui don hals van oon oliftuit hangen on mot t rommei-

slag omroopt»n : „Wie PadumavatI ziot, zal doze duizemi goud-

stukken krygon". radutnavati hoorde dit, en waarschuwde haar
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moeder. „Haal gij die goudstukken van den nek van den olifant".

„Zoo iets durf ik niet aan te nemen". PadumavatI zei het nog

eens en nog eens, waarop de oude vroeg: „Wat moet ik zeggen,

als ik ze aanneem, kind?" „Zeg dan, „ ,de koningin PadumavatI

is mijn dochter"", en neem ze dan". „Goed" zei de moeder, „als

het dan zoo wezen moet", en zij ging om het goud in ontvangst

te nemen. De menschen vroegen haar: „Hebt gij koningin Padu-

mavatI gezien?" „Ik niet, maar mijn dochter zegt, dat zij haar

gezien heeft". Men vroeg haar: „Waar is uw dochter?" en gingen

met haar mede ; zij herkenden PadumavatI en vielen haar te voet.

Toen zeiden zij, wetende wie zij was: „Vreeselijk is het wat

men deze vrouw heeft aangedaan, dat zij, die toch de gemalin

is van zulk een machtigen koning, hier nu op zulk een plaats

onbeschermd leeft". De dienaren des konings keerden daarom

terug, maakten om haar woning een tent van witte gordijnen,

plaatsten wachters bij de deur en gingen den koning alles melden.

De koning zond een gouden palankijn, maar zij zeide: „Zoo wil

ik niet gaan ; laat men van het huis, waar ik woon, tot aan het

paleis des konings kostelijke veelkleurige tapijten uitspreiden en

omhoog een baldakijn doen spannen, bezaaid met gouden sterren,

en zend mij om mij te tooien al mijn juweelen; dan wil ik te

voet gaan: zóó zullen de stedelingen mijn triomf zien".

De koning gelastte, naar den wensch van PadumavatI te doen.

En toen PadumavatI met al haar juweelen versierd was, zeide

zij : „ik wil naar het paleis gaan", en zij begaf zich op weg.

Bij iedere schrede, die zij deed, ontloken op de plaats, waar zij

den voet gezet had, lotusbloemen, die door de kostelijke veel-

kleurige tapijten heenbraken. En zij, na aan de schare haar

triomf getoond te hebben, betrad het koninklijk paleis en al de

schoone tapijten liet zij aan de oude vrouw schenken, als be-

looning voor het haar gegeven levensonderhoud. Nu liet de koning

de vijfhonderd vrouwen halen: „Deze vrouwen. Vorstin, maak ik

tot slavinnen en ik schenk ze aan u". „Zoo zij het Sire! maar

doe het de heele stad weten, dat gij ze als zoodanig aan mij

geschonken hebt". De koning liet bij trommelslag uitroepen:

„Deze vrouwen, [die] boosaardig jegens PadumavatI [gehandeld

hebben], heb ik haar als slavinnen geschonken". Toen Paduma-

vatI wist, dat de heele stad dit vernomen had, zeide zij : Sire,



vorgun m\] nu, aan ilo slavinnon de vryhoid t« schonken".

.Zooals gij wilt, Vorstin". „Wi-Iaan, laat dan nu d<>n tmmmol-

slagor g«)la»t<>n, dat hy ga omro<pfn: „Koningin I'adun)avatl

hooft lion vijfliondi-rd vroiiwon, dio haar al.s slavinnen g<wchonken

waron, d<' vryhfid toruggcgcvon".

Toon /.y nu allon woor do vryhoid ha<l gogoven, gaf zy aan

olko haror oon dor vyfhondord kindoron om dit grof)t to bn-ngen

;

zolf nam zy l'rins Maliflpaduma tot zich. I^tor, toen do prins^-n

don lot>nyd tiorcikt hadden ont to kunnen HjxMen, Hot <lo koning

tuinen on allerlei Hpoelplaat8<>n voor hen luinleggon. To<.«n zy

zestien jaar güWonh<n waren on eon» alle hy elkaar waren, zich

vennakondo in don koninkiyken vyvor, die met lotusbloemen Ixs-

dokt was, zogen zy, dat er nieuwe bloemen ontloken, en «lat do

vorwolkt4> bloemen van haar stengels vielen. „Ziet", zeiden zy,

„zoo grypt hot verval (o(<n ding) aan, dat losgera;ikt is van «lo

oorzaak van zyn stoffeiyk U-staan ; ho«<veel te meer dan ons

lichaam : ook dat zal detizolfdon weg gaan" on dit donklx'eld

aaiigrypond [als uitgaiig.s|)unt hunner moditatii<] kwam in hen

allon tlo kennis van oenen |)accekabnddha tot rypheid : allen rezen

op uit het water on gmgeii met gekrui.ste be«>non in de kolk)>n

der lotussen zitten. Do dienaren, die met hen meegegium waren,

zagen, dat do dag grr)otondeels voorby was en zeiden: .Prinsen,

weet gy, dat het uw tyd is'?" De prinsi>n antwf>oiililon niet. De
dienaren gingen najir den koning. „Sire. de prins«Mi zitten op

lotuskt>lkon en zy geven geen antwooni ho<>genajtmd, als wy tot

hen sproken". „Ijuit hen djmr zitten, als zy dat willen". D»'n

geheelen nacht Weven zy zfH) zitt«<n in hot hart dor lotuss«'n,

bew;mkt «loor do dienaren, tot iuui zonsopgang.

Den volgendon dag naderden de «henaren hen we«>r, zeggende:

,1'rinsen. weet gy don tyd?" „Wy zyn go«'n prin.son. wy zyn

paccekabuiidha's". „Prins««n, wat gy «huir zegt, is zeer ernstig.

l'accek.il>uddha's toch zyn niet als gy ; hun haar on kuinl zyn

twee vingoi-s lang «»n ium hun lichaam dnigeii zy ilo jicht b«'-

noo<ligdho«len".

„Diutrom is het ze«'r ernstig wat .«/(^irt/fM zegt" (antwooniden

de prinst»n); met de i-ochterhand nukten zy hun hoofd juui ; de

teekonen, die den woreldling kenmerken, venlwonon en men zag

do acht l>eno<>ligdhedon ;uui hun licluutm bevestigil. hji ten iwii-
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schouwe van een groote menigte vlogen zij door de lucht naai-

den berg Nandamülaka.

De koningin PadumavatI riep uit: „Vele zonen heb ik bezeten,

maar nu ben ik kinderloos geworden" ; aanstonds kostte het

hartzeer haar het leven en zij werd herboren in een dorpje bij

de poorten der stad Rajagaha, waar zij door handenarbeid in

haar onderhoud voorzien moest.

Later huwde zij, en op zekeren dag ging zij haar man buiten

op het veld rijstepap brengen ; terwijl zij zich daar te midden

harer kinderen bevond, zag zij door de lucht acht paccekabuddha's

vliegen, die op dien tijd hun voedsel gingen bedelen. Snel liep

zij naar haar man toe: „Heer, ziet gij daar die paccekabuddha's,

laat ons hen uitnoodigen en spijzigen". Haar man antwoordde:

„[wat gij voor] asceten [houdt], zijn vogels, die vliegen hier wel

meer, maar paccekabuddha's zijn het niet". Terwijl zij zoo spraken,

daalden de paccekabuddha's niet ver vandaar neder. De vrouw

schonk hun het voedsel, dat zij dien dag zelf gebruikt zou hebben

en noodigde alle acht uit, den volgenden dag bij haar hun maal

te komen ontvangen. „Goed, upasika, wij nemen uw gastvrijheid

voor ons allen aan '), en laat er dan juist acht zetels zijn; maar

ook indien gij nog veel meer paccekabuddha's gezien hadt, zoudt

gij de inspraak van uw hart aldus gevolgd hebben" \
Den volgenden dag maakte zij acht zitplaatsen klaar, maakte

haar toebereidselen om de acht pacceka,buddha's te eeren en

zette zich neer. De paccekabuddha's, die de uitnoodiging ont-

vangen hadden, verwittigden de overigen en spraken : „Eerwaarde

broeders, gaat heden niet, waar gij anders gaat, maar geeft allen

een bewijs van liefde aan onze moeder". Op deze woorden be-

gaven zij zich gezamenlijk door de lacht, en verschenen bij den

ingang van het dorpje, waar de moeder woonde. Ook toen zij

') Lett. : uwe gastvrijheid zij zoo groot.

-) Hier volg ik Dhamniapala's lezing : aTuie pana haliïi pi pacc. disva lava cittam

pasldeyyasi. Biiddhagh. daai'entegen: tava cittam sandharcijyasi, aldus door

Mrs. B. vertaald: „you would be less open-hearted". Dit zou dus hierop

neerkomen: „gij hebt ons alle acht genoodigd, maar als wij zeer talrijk ge-

weest waren, zoudt gij \i nog wel eens bedacht hebben, alvorens ons te

noodigea". Zoo onheusch waren zij niet, en zulke schampere woorden wor-

den niet bevestigd door wat zij den volgenden dag deden.
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/ug, «lat iT meor waren, ilan z\\ il<-n vorigon dag by zich ont-

vuti(;<-ii had, w:m x.y nift vtTHChrikt, maar /.y liot /«> allt-n haar

woning liinn(*nK<'uin on op dt» z<'t<'l» plaiitw n<>mt<n. Toon zi) •V-n

voor •'•«'•n gingt-n /itton. dee»! df n<'gt'ndi' aoht ni' - t4'

voorMchyn k<tni»<n, tfrwijl hy /••If <>p di-n vri<»ma;i! van

pIiuitM nam. |T<K'n dit twowlf achttal gi-zoU-n wa.-*. /ich

ht'tzflfdo wonil<T, totdat allen gi-zcten waren]. Ki • er

moer zetels tiijkwamen, werd h<'t huisj<' grix>t»T: tix-n .uien zaten,

l)eweo.s de vrouw haar gaMtvryheid m»-t hetgei-n zij vcKir de acht

corsle pac(ekal)iiddha'H UH-tn-reid hail, en or wa« genoeg voor

vijfhonderd. Diuirna haalde zij acht handvollen lotu»!9i>n, legde

die aun de voeten der paccekabuddha'» neder, on .nprak: „Mogi>

mün lichaam, waar ik ook wedergeboren woni, cle kh-ur hebN^n

van het hart dezer lilcH«men". IN' paccekabiiddha's dankf«*n hunne

motnliT i'n gingen we<T f<Tug naar den (iandhani.ldana.

Zy wht4-r ileiMJ hiuir gansche U-ven lang go»-»!!- wciki-n. w.-rd

na liaar diMMJ in de wereld dt-r deva'» horl>oren, «-n \

onder onzen Bud<llia te S,1vatthl in het huis van i-en \

koopman. Omdat /.(] de kleur had van liet hart van li'tii-^l':'» nu-n,

no«'niile nu-n haar Uppalavayi;.! (de loluskleurige». Tixii zij ilen

huwbaren li<enyd bereikt hail. zonden alle vorsten en aan/ieniyke

hamlel.sheeren [iKxlen) naarden k<x)pmun: „geef ons uwed.»chter

[ton huweiyk)". Er was er ge««n. «lie niet naar hare hand dong.

De voorname koopman dacht: Ik kan die allen niet tevnnlen

stellen, nuiar ik zal «-r wat op vinden". Iiy ontbood zyn tlochter:

„(Jevoell gy II in stiuit. de wereld te verziiken. lieve'.'" (^mdat

h«<t haar laatste wt»<|ergetKMirte was. was het haar. alsof men
.sesamolie. die luin ihmi hou ••Ier-

worpen geweest was. op haar 1 dde

zy haar vader: „Ik wil de Wfi«ld veiziikeu. iii\e \.idei '. Met

alle eerlx'wyzen liet hy hiuu najir het verblyf der bhikkhuni's

brengen en stond haar tm\ in <Ie onie te tntlen. Niet lang

diuirna wjw het haar Iwurt vtxir ilen dienst in het r|vtsathahuis.

zy stak haar lamp aan en veegde het vertrek b(). T<H'n wenl de

vlam der lamp hmir Ih«'t middel om door geestesooncentratie) het

„ttimiltit" te bereiken '» (mim»»//iii/« ffaijhf). [Haar ge«'st»'sfH'fening

) nimilla. (.'h il der»: A» ono ol Oir Ushnioal i<*rm« o( ilt« |lu<i<<hi(t
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voortzettende] '), voortdurend naar de vlam kijkende, bereikte zij

[aldus, namelijk] door tejokasina ') den oxtatischen toestand (trance,

mystieke meditatie) die jhana heet. Door jhana bereikte zij het

arahatta. Met de bereiking der vrucht van het arahatta, had zij

tevens haar hoogere kennis voltooid en de vier patisambhida's

verworven. Zij verwierf ook in buitengewone mate de wonder-

baarlijke macht om van gedaante te veranderen.

Voor eon legende, die zeer veel overeenkomst vertoont met die van Padii-

mavatl en hare vijfhonderd kinderen, zie men Si-Yu-Ki, Buddh. Ree. of the

West. World, II, p. 71 : Iliuen ïhsang ziet bij Vaicall een stïïpa, die opge-

i'icht is als een herinnering aan het gebeurde met „de duizend zonen".

Thomas Watters vermeldt in zijn werk „On Yuan Chwang's Travels

in India", II, p. 70, den naam van dien stupa als „Bahuputraka Chaitya"

en identificeert dien met den „Bahupattraka Chaitya" te Vaifalï, in den

Uivyavadiïna genoemd. In het Mahiiparinibbanasutta (Dighaniküya, ed. by

Rhys Davids and Estlin Carpenter, PTS 1903, II, p. 102) noemt de

Buddha o. a. het Bahuputtacetiya en roemt de schoonheid daarvan. Men
verbetere de opgave van Watters (Divy. 208) in: D'vy. 201.

De magische kracht van Uppalavanna wordt ook door Hiuen Thsang ver-

meld. Te Kapitha (hoofdstad van het rijk van dien naam) ook Samkagya (Pal

i

Sankassa) en thans Sankisa genaamd, gelegen in de streek tusschen de tegen-

woordige steden Delhi en Lucknow, zag hij een samgharama, waar men drie

system of ecstatie meditation nhnittain is the lirst sign of mental illumina-

tion produced by the successful exercise of kammatthana. (kammatthana

:

geestesoefening. Kern, Manual : philosophical operation ; er zijn er 40 ver-

schillende).

I) tasma tJialvU va (= daarom er bij staan blijvend?) Ik vermoed, dat de be-

doeling is: het nimltta als grondslag van voortgezette oefening nemend, op

het bereikte voortbouwend.
') tejokasina, een der kammatthana's; de e.xtatische toestand wordt be-

reikt door den geest op inmr te concentreeren. Voor Ui)p. diende daartoe het

kijken naar de vlam. Ch. beschrijft het palhavikasina, het concentreeren van

den geest op aarde: „A circle a few inches in diameter moulded of earth or

clay is placed upon a low fi'ame. Seated at a short distance the priest must

fix his eyes upon the circle, and concentrate his mind upon the idea of the

element of earth, inwardly repeating its various names, and dwelling on the

thought that the particles of his own body are composed of this element.

He must continue the exercise until his mind attains a state of absorption

or mesnieric trance, when Nimitta will be produced, the circle being seen

when the eyes are closed as clearly as when they are open". Zie voor deze

termen: C/hilders, die bij alle uitvoerige artikelen geschreven heeft. —
Kern, Manual, p. 54(1'.: Spiritual Exercises.
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kimtburr lu<liirr< tixiinlr, ii|i i|p |ilaat<i woxir <ie ftuddlia uit Jen 'r3«alii;i«a-

heinrl iii-n' kwum iIuIpii. Ihiv iiiiutii<l>Mi hml liij Haar nrrtifdt nm rr aan
lyno iiHM'itpr ilni llhainiiiu te |irr-<likpn. Sakkit iln<lrn), ilc kixiitiK der drtm'*

cliii')! ilpir Indd^ni, tiM-n dr liuddhn weer neder wilde dalen, de nnddeltlf

wn« viin K>iiiil, de linker wan tan krutal, de rerliter wa« «an iiltrr. lig lliur-a

TlioanK'n l>e<iM*k wuren di- echte ladili-n> evenwel al een |MU>r reuwen Keledrn

in de uiirile «rrtnnken, niaiir iiipii liud er rr|iriMlurlir> van ifriniakt. I'|>|<a-

luvnlinll, die l>e((eeri(( uu< ilrll lllldilliu lilj (gn trril(;k<>ni>l lirt rrr^t te iien,

nam de Ki'daiiiile van een nikratarlin nan ri\ waa, imirinKd «an een tier-

vuiidiK Ir^ei', aiinweiiK. iSi-Yu-Ki, I, |>. 'Jt^'tf. Wittter», uji. cit. I, 'Xt7

:

„L'l|nilatnrnn wn* an Arliat, and mi Iiu<I iu|>ernnrmal |iower«. Shr lhu«, ae-

cording li> varioii* ace>>unla, priHliired the 8|i|iearanre of a ('hikravarll with

hl» Mven treaiuro, ilXN) •unn, and fKurfold arini, and tramferrini^ herM-lf

into her ovtit niiiKir ('hakravnrtl, nhtained the foreiiKxt |>lai-e in frunt uf the

nrlilill kinx» iincl uil the rroHil it«M<iiili|pd t<i welmnie lliiddha"'*

Viin r|>|ialn\uniin, ilie aainen met Khrm.i het tweetal der «oiirnaani-

Ie vrouwelgke ilirH'i|ielen viirnide, i lluddha«am*a, ed. Mnrri» l'TS IHHÏ,

n*. XXVI, atr. Ilh, «e^t hg «erder (p. .'L'W)- „(uhe) waa nne of the grealnt
and nio»t imted of the bhikuhunl» urdained hy the lluddha. lier life •• •

laywiiman hud l>een ettremely unhappy anil, arrordinK to mme legend*,

very inini'irul. She had tMo ei|iei leiiren whirli were ea|ie. mlU ilitirruing

and lutiiluieil un hrr it |iriil<uiiid rITect |pddin(( her. art-nr-liii;,- I r .if<-.'iinL,

lo renounre the wiM'ld While IniMK wilh her llrat huahanil «lir fuiind him
in ndull4>ry with her muther, aml her «econd hiitbaml bruught home, a* hi*

concubine, her dniiifhter hy her llml liu«Uind. i-uirh of the«e ei|ierienre<

pierced her with «harp agony : and ahe lelt her home Tor ever .... K*en
•Ji a nun ahe wa» put to •haiiie aml had trouble. And her dealli wa< muI,

Tor >ho wa« hruUilly nlta<'keil hjr l>evnilaltik and died friiiii the injurie* in-

nicl«d by him".

ZondiT il«»zo l)i/onii(<rh«Hlcn, «loor Watlors uaii TiN'tiuui.scho

v»«rt<'llinm'n ontlfoiul, /.on liet (>nmoj{»'UJk z^"' •>«'"'' «-itlLT!* lo

b«<KrOl>'*"- niiamma|>nlu hi'oll ili«zo lol^fvalli-n van rpialavaypS
klaarliHlkcHlk iiiot Ki'kotul, wnnt «•vonala RtitUlhaKhotwi lont hU
liaar in tli' orJo IriHlon. op aanitringi>n van haar va<li«r. <li«' niol

recht wist, hot» hy zich van <U< volo huwi>l^)k.H4Uti)/.o<<kon af zou

') IV (TelMMuteniK te K>ipi(hit i< o. ii uilitelieeld op et-ti fragment tiin e«n
lluddhintioch monument, ufkoniatig viiii Uiriyan-Tangni . hel fr.ignt. ii in bel
nitiaeum te ('ulruttn. Ken aflieelding er van kan men vinden hg Koucher,
l'Art gr<'<-i>-lNiii(|.lh p. .Vft) AMuar p. .VH, ••. o»er «fh van de neilerdatmg
van den Ihidithn uit «len Trayifitriniv.il-hemel. Hel bovengen fragment whgnl
•chler het eenige, waar de riikravartl-rtimlaviirnii uitgebeeld it. /ie |)ivy|.
Tudllna (ed. Co we II and Ne il) p. U>\
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maken. In zijn commentaar op ile gatha's deelt hij mede, dat zij

eens de lotgevallen overpeinsde van eene moeder, die haar eigen

dochter als hare medeminnares bij zich in huis kreeg, dat die

moeder toen in haar vertwijfeling de gatha's had geuit, en dat

Uppalavanna die nog eens herhaalde; een en ander klinkt vrij

onwaarschijnlijk, maai' de gatha's moesten toch verklaard worden.

„Beide waren wij, moeder en dochter, mededingsters.

Ontzetting greep mij aan, mijn haren rezen te berge.

Wee over de lusten der zinnen, de onreine, de vuile lusten;

Als doornstruiken waren zij mij, waarin wij, de moeder en

de dochter, als vrouwen van éénzelfden man, [gevangen waren].

In de zinnelusten zag zij (zag ik?) smart, de wereldverza-

king was haar (mij?) een toevlucht, om vast op te bouwen.

Te Rajagaha zeide zij (ik?) de wereld vaarwel, verliet huis

en hof en ging het huislooze leven in.

Mijn vorige levens liggen voor mij open; het hemelsche oog

is gezuiverd;

Ik vermag te lezen in anderer harten; gezuiverd is het he-

melsch oor *).

Over wonderkracht ben ik meester geworden, het gebod des

Meesters is volbracht.

Door wondermacht deed ik een wagen met vier paarden ver-

schijnen.

Vol eerbied begroette ik de voeten van den Buddha, van den

roemrijken Heiland der Wereld.

„Bij den boom, welks takken in vollen bloei staan — ver-

toeft gij daar eenzaam aan den voet van dien boom?

Gij hebt geen gezel, onnoozele, vreest gij niets van boos-

wichten ?"

Al ware ik omgeven van honderdduizend booswichten gelijk

aan u, geen haartje zouden zij mij kunnen krenken (doen trillen).

Wat zoudt gij dan kunnen doen, Mara? gij, die slechts

alleen zijt?

I) Hemelsch oog en liemelsch oor: olairvoyimce en clairaudience.
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Zii', ik /OU kunnen vorilw(|non, en mU vorborgnn in uw in-

güwaiul. Ik /OU luhHclifn uw wi<nkl)raii\v<>n kunnen g:ian Htaan,

<<n kO /ouill ni(i nii'l /i)*n.

Ik bfzit i|t' vollt' Miacht over ni^n i^'coHt ; do vior wogon, dio

nuar <!« \vonil<*rmaclit li'iiicn, in-b Ik afgi-lfgil.

!><• luötdi <I<T /inm-n /IJn goiyk Juin verBcheun-ndo üporxn

<tn Hpi«>.s««n

;

Wal K^j luHl iiot'int, ilal is niy nu tot onlust. (iansc'h)'Ii|k is

ni(|n lM'gi«»«rt<' uitgi'ro««id, d<' dikk<' duiMti>rnit4 i» wrdri'Vi-n.

Went dit, o Boo7,«', dat gy v<T»lagon zyt, o ViTniftigi-r!"

(Ziü Kiu'niA's Htrofi<n) ').

In dfn liiiikkhunt-sainyutta (Sjuiiy. Sik. fd. Kiht, 1'TS, |i. lai,

l'V2) komi-n nift i-nkdi' kli-int' wy/iginR«>n do7.«< Htrofi>n voor:

„ü{\ di'ii liiiiiin w.'lk-^ t;ikkiii " i-li/ t'il ;ian hot ülot 'j.

Pa^cfirft.

(ü-)K>ri>n in don t(jd van di>n Buddha I'adunuittara in do stad

HariiMivatl, als dochter van oono voomanio fainilio, hoonU» zy

oon», toon 7.[\ tot do jaron di»» ondorsclieids gokomon was, dion

Loomar dm Dliamnia proilikon; z[\ was rr gotuigo van, dat hy

luin oono hhikktiuni don vnornuig t«H*kondo ondor diogi>n<>n. dio

d<<n Viiiaya voi-^taan on /() vatto het lN>sluit op, ook oonniaal

dion rang to /ullon lM>/ittoii. Uiuir ganscho lovon d»-*"»! /ij «otnle

workon t<n wonl ilaania al\vis.s.'lond in do woroM di-r dova's on

dor nionschon ltorlM>ron. Tijdous don Muddlia K;ussa|..i /a;: zij op-

niouw hot h'vonslicht in hof pahi» van koning Kiki (•• lUiai;a»l,

•) TheriK '.*'M SITi (fiiichrl. |>. I U. t4.'>i. Mr- |{ li. D.. I'wImk. Ni*Ur«.

|>. 11'i. — Npumiinn, 8, ItU. — IVmiro. TlHTlg. |i IWi. TlirraKaih.1,

(Olitonliorg) t^, \-» (|i. IH). Mr*. Ith. IV, IValm. of Ihe iirrtlirrn

(i/>n<i»n n>t:(), |> it:i.

'I /ii< Mn. Ith. II., Pnaltii», Sintm |>. |R4:

„Tlioii tliiit iirt roiiir nlipiv o\Pt- tlip<> rruwiiPtl with lilii«ooiii

|\Viivrl)i| llir nAl-tnT, Siitpr, and ntaiKlmt nlimr in thf •liaJi* of il,

No »np liko tlipf raulil hitlier (wmc rivitl lo liraulT u« Ihinr itl

Kparcit tlum nol, (> r>M>liiili nmuipn, thr wile* of tt4ue«r*f" ele.
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als eene van zeven zusters. Twintigduizend jaren leefde zjij een

leven van heiligheid, en bouwde voor den samgha een verblijf.

Toen werd zij in de wereld der deva's herboren en in den tijd

dat er op aarde geen Buddha was, smaakte zij daar hemelsche

zaligheid; tijdens de verschijning van onzen Buddha ontving zij

het aanzijn te Savatthl in het huis van een voornaam koopman.

Toen zij den huwbaren leeftijd bereikt had, knoopte zij een

liefdesbetrekking aan met een dienaar uit haar vaders huis.

Haar ouders wilden haar uithuwelijken aan een jongen man van

haar eigen stand ; de dag van het huwelijk werd bepaald. En

toen zij dit wist, verliet zij met den man, die haar minnaar was,

op een olifant gezeten de stad door de hoofdpoort en ging met

hem in een klein dorpje wonen. Zij werd zwanger en toen haar

zwangerschap ten einde liep, zeide zij tot haar echtgenoot:

„Waartoe zouden wij hier blijven, waar wij zonder vrienden

zijn, die naar ons omzien? Laten wij naar mijn familie gaan".

Hij stelde het voortdurend uit en zij, denkende: „die dwaas zal

mij niet naar huis laten gaan", bracht op een keer, dat hij uit-

gegaan was, alles in haar huis in orde, en verzocht toen aan de

buren : „zegt aan mijn man, dat ik naar mijn familie gegaan ben".

Besloten, nu maar alleen te gaan, begaf zij zich op weg. Toen

de man tliuis kwam en haar niet zag, ging hij naar de buren en

vernam van hen, dat zij naar haar familie gegaan was. Zich be-

wust zijnde, dat het zijne schuld was, dat de dochter uit die

aanzienlijke familie zonder vrienden was, ging hij haar achterna

en haalde haar in. Onderweg echter werd haar kind geboren en

zij keerde daarom weer met hem terug naar het dorpje. Voor de

tweede maal zwanger geworden, wilde zij wederom naar haar

familie gaan en alles geschiedde juist als den eersten keer. Met

dit verschil echter: op het oogenblik, dat haar kind geboren werd,

barstte er een vreeselijk onweder los. Zij vroeg haar echtgenoot

haar een plaats te zoeken, waar zij voor den regen beveiligd was

en nadat hij van takken een hut voor haar gemaakt had, wilde

hij gras gaan halen om er dat over heen te leggen en sneed

daartoe gras, dat aan den voet van een mierenhoop groeide.

Maar een slang, die in dien mierenhoop verscholen lag, beet hem
in den voet, zoodat hij op de plek zelve dood neerviel. Zij bracht

den geheelen nacht door met naar hem uit te zien, telkens den-
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kend: „nu zal hy wol kotnun". To<-ii, inuvnenü, dat h^ haar ver-

laten hud, unidat /.y guvn vriundon hail, ging zy by het aan-

breken van den dag in de richting, waarin zy hem had zien

weggaan en vond hem tf)en doo«l by den mi<-! ' „'en.

Schreiend, omdat hy om harentwille gestorwn \\ • zy

hot jongste kind oji hiuir heup '), nam het oudste L^, '[• h.aid «-n

begaf zich oj) weg. Haar weg voenli- haar naar ei?n rivier, die

zy over nuM'st «teken. «Met twee kinden-n ti-gi-lijk zal ik er niet

overheen kunnen", daarom zette zy het oudste aaii ilen oever

neer, bracht liet klein.ste over hel water, legde het neer op haar

opgerolden hoofddoek, en ging weer terug het wat«'r over, om
hot andere kind te halen. To4<n zy hot midden bereikt had, kwam
er oen havik aanvliegen. De vogel meende, dat hy een stuk

vloo8ch zag en vloog op het kleinste kind af, om hot te verslinden,

zy zwaaifie mot de armen om den vogel la verjagen en het

oudste kind, dat dit gebaar uig, daclit dat zyn moeder hom
wenkte, liet stapte in het water, nuuir werd door <len strmim

moogesleurd. Ih} havik echter greep het jongsti' kind, nog voor

do moeder het had kunnen lH«reiken, «-n \\>>*ni er mee weg.

Overweldigd dot>r haar vrees«.«iyke smart /et te zó haar weg voort

ondor hot uiten van <lezen klaagzang:

„Myn beide kinderen zyn weggmikt

;

Op den weg vond myu echtgenoot den dood".

Zoo weeklagende kwam zy to Snvatthl in het kwartier der

aanzieniyken, maar door haar smart kon zy niet zien, welk

hiuir ouderhuis was. I)iuirom vroeg zy aan de lieden: ,In deze

buurt staat immei-s het huis van ile familie .... (en zy noomdo
den tiiuun haars vaders»?"

„Wat wilt gy, met naar die mensohen to vragen? Hun huis

is door een stormwind in elkmir ge.stort. en allen ziin daarliy

om het leven gekomen ; outl en jong worden hinlen op iV-n en

dezelfile houtmyt verbrjuid. Zie! daar kunt gy de rookwolken

zien". By dezo woorden kreet zy: „wat zegt gy my djiar!" on

zy rukti^ zich de kleeren van het lyf, en naakt als toen zy go-

boren werd, de annon voor zich uitstrekkend, jammerend, begaf

) De manier der InJiKbe vrouw, om haar kind l« dra^n.
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zij zich naar de plaats, waar de brandstapel harer verwanten

stond. Haar jammerklacht voltooiend, klaagde zij opnieuw:

„Mijn beide kinderen zijn weggerukt,

Op den weg vond mijn echtgenoot den dood;

Mijn vader, mijn moeder, mijn broeders worden door het

vuur van éénen brandstapel verteerd".

Ook de kleederen, die andere menschen haar gaven, verscheurde

zij herhaaldelijk en wierp ze weg. En overal, waar men haar

zag, ontstond er een volksoploop om haar heen en zoo zwierf zij

rond. En omdat zij ronddoolde, zonder haar kleederen te kunnen

bewaren, noemde men haar Patacara '). Om haar rondzwen'en

zonder schaamte over haar naaktheid overal bekend geworden,

is het ook mogelijk, dat men haar Patacara noemde, omdat men
dit (spottenderwijs?) zulk een „verstandige" manier van doen

vond. (Buddhaghosa denkt hierbij aan 2^atti-) Eens, toen de Leeraar

voor een groote schare den Dhamma predikte, kwam zij den vihara

binnen en ging achteraan onder het gehoor staan. De liefde, die

de Meester uitzond, doorstraalde haar geheel en al: „Kom weer

bij zinnen. Zuster; kom weer bij zinnen. Zuster!" sprak hij.

Toen zij het woord des Meesters hoorde, kwam er een vreese-

lijke schaamte over haar; zij ging onmiddellijk op den grond

zitten, en een man, die dicht bij haar stond, wierp zijn opper-

kleed over haar heen. Daarin gewikkeld hoorde zij naar den

Dhamma. En opdat zij het ter harte zou nemen, sprak de Heer

deze gatha uit den Dhammapada:

„Kinderen zijn ons niet tot hulp, noch ouders, noch verwanten,

Als de dood ons genaderd is; dan vinden wij bij de onzen

geen heul meer;

De wijze deugdzame man, die de beteekenis van dit woord

begrepen heeft, ruimt snel de beletselen weg, die op den weg

naar het Nibbana liggen" ^).

') pala: kleed, licara: gedrag, handelwijze. De naam beteekent dus waar-

schijnlijk: de vrouw met het [zonderlinge] gedrag ten opzichte van haar

kleederen. De vertaling van Mrs. Bode: „she who goes about unclad" alsof

haar naam Apatacara was, bevredigt niet, evenmin als die van Mrs. Rhys
Davids: „Cloak-walker", want P. liep naakt rond.

2) Dhp. 288, 289.
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Toon <lu Mot'Mtor uitf^itiprrjkun liiul, werd z\) op irtaaoden voet

(«onu ^MJtiIpunn<'l; zU ging naar liun Louraar, grouttu bvm vol

oerbiod un Minooku* om du pubIjujjA. Kn dv II(x«r zvide tot haar:

„Oa nuur het klocMtur der hhikkhunl'H en vraag daar de pab-

bajja". Het woord van den Huddha hfKjrentl, wt-rd z^j een vrouw

met gntote kenni» van den Vmay;i. l^it»'r, t^x-n de Heer in Jeta-

vana ge/,uton wuü en aan de bhikkhunl'» iL<der op haa> beurt

den voorrang [in een of andere zaak] t<)«-kend<', \v.h--> |uJ aan

PatAcAra de oomtu plaats to*' onder haar, die den Viiiaya ken-

nen. Toen zy nu in de onle toegelaten waH, arU-idde z|j (aan

zichzeiri, en Hpajide zich in, de drie hoogere [>uden en het

verkregen van geosteiyk inzicht '> als doel nastrevi-nd. Kens

had zy walur gehaaltl om zich de vooten te wuKschen. Zy goot

wat wator uit, dit vloeide weg en vordwoi-n. Zy gfxil weer wat

uit, un dit vlooide een klein eindje vonler, alvorens t<> verdwynen.

Voor de derde inaul goot zy water uit en weer vl<»Mtle het wat

Verder. Dit Wen! haar een uit. ' voor me<litatie: .driemaal

heb ik het water zien verdw ik hel water, «lal ik het

eerst uitgoot, z^n de schepaclcn, div in hun km ' ven;

geiyk aan het wat«>r, dal ik ten tweo«len male i. .. z\),

dio den volwiLss««n leefHlil lH>reiken ; gelijk aan itei vs.tt.T. dat

ik ten derden male uitgoot. z(jn zy, die in hun niil'Tl-in «ter-

ven." Zoo pi«inf*<le zy. IK» Heer, die te ."Nlvatthl in . iJi*)

zat, zond i>Gn atnilend UH<ld van zichzelf uit, dnt haar

schoon to sproken : „Op dezo wyze, PujAi-iira, zyn alle schepselen

onderworpen aan den doo«l. lieter daarom dan wmj leven vau

hondenl jaren zonder inzicht in het komen en gaan der klmn-

dha's •), [betorj is het, één dag, ja, één oogenblik te leven, on

het gezien to hobl>on." t)n om haar dit in to prenten, sprak hy

deze gathfl's:

„Al leefde ioman<i honderd jaren, zontler gobooit.- .n .ii"»»

to zien.

I) G«n drr •ttributi-n «an Itri «mhaUchap: r«|MU«iMd. /i« i'bi Ider* *.«.

—

Karn , Mniiunl, p. (M).

*) llvt partu-iiliprtt iprtrvli van (i<>n lUnlilha. (.«.«. Wieruokkamer.

*) Da vyf i<l(>n)<<nt«n, wuaruit «Ik iDenxholgk wricn i< Minpni^rttfld i»f

Childeri •. *. — Kera, Manual. 48, 5t.
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Beter zou het hem zijn, één dag te leven en te zien ge-

boorte en dood" (zien: begrijpen, inzicht hebben).

Toen hij uitgesproken had, was Patacara het arahatta deel-

achtig geworden en op het verleden terugziende, sprak zij de

volgende gatha's:

„Met den ploeg bewerken de menschen hun veld, zij strooien

het zaad in de aarde,

Aan vrouw en kinderen verschaffen zij het voedsel en zij

stapelen rijkdommen op.

Waarom kan ik, die de deugd bezit, en doe naar des Lee-

raars lessen, het Nibbana niet verwerven?

Ik ben toch niet traag, ik ben toch niet hoogmoedig?

Mijn voeten badende in het water, zag ik hoe dit van hoog

naar laag vloeide. Dit was mij een teeken om mijn geest te

beteugelen, gelijk een schoon ros van edel ras.

Toen nam ik de lamp en trad mijn kluis binnen ; daar

stond mijn sponde; ik zette er mij op neer. Nu nam ik een

naald en trok de pit van de lamp naar beneden. Het Nib-

bana der lamp! Bevrijd was mijn geest." (Therlg. 112— 116j.

De legende van Patacara wordt in Noordelijke bronnen verhaald van Up-
palavanna. Zie I. J. Schmidt: Der Weise und der Thor, aus dera tibetischen

übersetzt, St. Petersb. 1843. Het Tibetaausche boek behoort tot de vername-

ling van den Kandjoer (Tipitaka). No. 25, pag. 206 e. v. bevat het verhaal

„von der Nonne Utpala". Daarin woi'dt verhaald dat de wreedheid van koning

Waidïirja oorzaak was, dat vele vrouwen uit aanzienlijke geslachten de wereld

verzaken wilden. De non Utpalaidog („Farbe der Utpalablume") leerde dien

vrouwen den Dhamnia en vertelde haar levensloop. Zij was uit het geslacht

der Kuntudschu (zwervende Brahmanen) en huwde een Kuntudschu even edel

en aanzienlijk als zij zelve. Zij baarde een zoon. Na den dood harer schoon-

ouders werd zij andermaal zwanger en sprak tot haar man: „Da ich schwan-

ger und der Ganzbeit der Monate nahe bin, so möchte die Unreinheit dei'

Kindgeburt unangenehm sein; ich will daher, um zu gebaren zu meinen

Aeltern ins Haus ziehen".

Zij gaan met het oudste kind op reis; onderweg wordt bet tweede geboren.

De man wordt des nachts door een slang doodgebeten; zij gaat met de kin-

deren verder, komt aan een rivier, en brengt eerst het kleinste naar den

overkant. Het oudste komt haar halverwege in het water tegemoet, maar
wordt door den stroom meegesleept; het jongste wordt door een wolf ver-



iloniinn. Allo'n voortgaandi-, ontmoet >ij fn Kunlurlacbu, van wi«n tg rer-

neernt, itiit haar iiu<|prhui« nirt al iijn iM-wnnxr* «irbnind l*

|)«ic ricriiit liiiar ui» ign iluchldr aan m ig huwt crn andrrrr.

/.g brengt «rn kinil tT wrrelil, rn in ilicn narht komt ilf nht.
ken thum, bniudt hrt kind rn gtffl hrt buiir ti- et«n, h«>t|{prii ig c<'t»l •t-* t

na nii>bundi-ld (« tgn /.g vliicbt rn untniort bg een b<M>ni rrn jonfrrn fimii,

wrriiiMid bg hrt (frbrrnlr iijnrr \r»uw. Hg iirrriit linar ii.
'

vruiiw, iiiiiiir sti-rft «|Mirili)(. S'mir d>' irdr ilm hiniln ( lirl >

Honnrc») mm-t nu dr \r<>iiw Irtrnd inrt dfii do..dr in In u . . , .. ,.i

ven worden. ' Nurlitii koinrn grafdir^rn, ig wordt bevrgd, maar mort dr

vrouw van drn boufdmiin worden, lig wordt eindelgk voor «gn ruteldadrn
lererbtjfmleld en wedrroni iimel tg niet drn dooilr br|;niven worden l>rie

dugeii blgfl tg in hrt graf, dat door wolven omgewupld wordt, toodat tg

denkt; „Ik mort rrn of andrrr tondr ttr^aan brblirii, ilal ik <iui dikwijl» dm
dood nulig jfrwrenl l>rll, rn nlrriN iiiidiT dr lr«riidi-ll In ii){kr.-i /ij Ij. i m-
nrrt /iili van roii irkrrrii (^'nkyu j{rb.H>ri| tr hel>b<Mi, dir undrr dm u-iam

Ituddbii predikt rn dr hiMif{«te volmutikthrid bedt. /ij gaat nuar hrni toe,

ni&nr daar ig nuiikt m, geeft de lluddha haar tgn mantel. Ilan wonlt tg

non rn /gn lianr lot^t-vallen ten einde.

I)en trek, dut dr iiiiii«taiinde moeder naar hel hun harer ouder* wil rriien,

om duur ilr |;i'l><Nirlr mui linui kiii<l uftr warlitm, »ii '' .
.-,

^^^ ^ y^
(lok koiiiiiKiM MflVil wenx-litr itaii bel rind drrli. il 1I..1

te giiiin. iindrrwej} in drn l.iiiiibiiit-tiiiii wrrd dr |; , ^

IV iiiotivrering, drn wi-ntoli naiiirlgk hrt ri^en litii» met te xerontifinigen,

heb ik alleen bg Srhmidt gevonden Jolly, Hecht und Sitte I.Vi, ilrell •lerhla

mede, dat dr unri-iiiheid eener kraamvrouw tien dagrn duurt, lig S|iever,
lle ('ei-emonia u|iiid Inib», (|une viKatiir J.ltakarmn, heb ik ook niet» over drie

kwmtie gevonden. Pnifru-or \V. ('iiland tr Ttrerht. :tiilw.k.r<ldi' inij ••!> rrn

de»betrelTeiiilr »niug: .,l>«t de vrouw biire l>evalliiig nrn:t>-hl 111 il.- w.iiiini;

hitrrr oudero, doiirovrr i« mg uit dr liidincbe literatuur (di> m.i-i. . ili. .

tiichei niW« liekend. Ik vind evenwel een merkwaardige |urallrl '

„tbr llnat driivrry grnrnilly take* plare in the hoiite of the wi'.

(Kmyd. «f Heligion and Kthir«, art. Ilirtli. Vol. % p lUH )

l'rofe!.«or l'uland acht het niet waamehgnlgk, dal de in de lluddh. Iitl

vernielde gevallen (Irtie tgn

Dorti(j; viouwkm. l'at.V.li.1 lioui°<>n*lo pro<likon. lK»k<><T<l.'ii zirli

tot »lo loor viin tien Biuiillia va tniil-n in !.• mi,1i.. Tatflclra vor-

maande haar mot dozv woonlon

:

„Do in(>nschon gr\jpen naar ilm 8Uiiiip«<r vn z^j vormonu.«lt»n

het koren

;

Zy vo<>«lon vrouw on kinilt«ri«n on .Hta|v>li>n r(ik-i<Mn op.

Doot gy liet golxxl vnn (l»Mi Bmltlha, zoo g{\ «lat volgt be-

rouwt hot u nooit.
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Wascht ijlings uwe voeten, zit neder op een eenzame plek;

Bevlijtigt u om het gemoed tot rust te brengen en doet het

gebod van den Buddha.

Deze dertig nonnen, doende naar het woord van Patacara,

bereikten eerlang het arahatta; terugziende, juichende over wat

zij verworven hadden, herhaalden zij de gatha's der Theiï en

voegden daar nog aan toe:

„Zij hoorden haar woorden, zij vernamen de leering van

Patacara,

Zij wieschen zich de voeten en zetten zich neder op een

eenzame plek.

Zij bevlijtigden zich, het gemoed tot rust te brengen en

deden naar het gebod van den Buddha.

In de eerste nachtwake kwam haar de herinnering aan

vorige levens.

In de tweede nachtwake ontvingen zij het hemelsch oog.

In de derde nachtwake verdween de dikke duisternis.

Oprijzende legden zij aan Patacara's voeten haar hulde neer:

„Uwe lessen hebben wij gevolgd.Wij, gelijk aan de dertig goden.

Die den in den strijd onverwinbren Inda aan hun hoofd

plaatsten.

Wij willen zóó leven onder u als onze Meesteres;

Wij bezitten de drievoudige kennis, onze hartstochten zijn

dood". (Therlg. 117—121).

De volgende gatha's worden toegeschreven aan de Therï Canda,

door Patacara tot de ware leer gebracht en wier lotgevallen aan

die van haar leermeesteres doen denken. Dhammapala verhaalt

in zijn commentaar, dat in haar woning de „ahivata"-ziekte >)

uitbrak, waardoor allen behalve zij stierven. Zij zwierf bedelend

') Zie R. Spence Hardy, Eastern Monachism (London 1860) p. 85: There

is a disease called ahiivataka-roga, supposed to be caused by a pestilential

blast, mixed with the breath of poisoiioiis sei'pents, that conies upon a dwel-

ling, when the flies first die; then the lizards and other reptiles ; af'terwards

cats, dogs, goats and cattle; and last of all human beings. There is no escape

from it but by biirsting tbrough the wall; to depart through the door would
be certain death.
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van liuiH tot IiuIh, woni <loor «lo nonnon liofijoryic opgenomen,

ontmot'llt' iliuir I'ntacflra en wonl door haar voor tlo Lwr yt-wonnon.

„KlIoniÜK waH ik voorln-on, woduwi', kindvriooB, zondor

vrii«nd«n, zontl<T vt-rwanton. Voodu**! of kloeding, ik kreog

iK't ni»)l.

Ik gre«>p don Htaf i-n don IxMlolnap — bodclond van hui»

tot hui», gokwüld door koudo t«n door hitto, zwierf ik zoven

jaron rond.

Myn ooj; ontwaard»' oon bhikkhuni; zü ontvinRspyn on drank;

Zü nailordo m\i un Hprak: „tPM-»! in hot huislmw levon". ')

7,\}, Vix\llt'JlT!l, vol minlisloogon, df«««| my don wi-g do»* Hwilü

Ijotnnlon ').

Toon Hprak /.ü in(J tot<; zy do«<l m\i »trovt.«n naar hot

hoogüto goiMJ.

Toi^n ik huiir wm)rd (;oh)X)nl had. dtHnl ik naar haar lusoon.

Niut ydol WAH do l<x'spriijik «lor odolo;

Ik tM.</.it *lo driovoudigo kennis, m^n hartstochton zUndood".

(Thorttf. 122— liïtW.

De vijfhonderd Pa\&c&r&'s.

Vyfliondord vroiuvon, lydondo on«lor do smart ovor het vorlioe

haror kindoron, kwanioii tot Pa^JU•Jlrfl; do/.i' liH«nlo hiuir beruston

in haar lowl door do volgmdo g.lthU's uit to sprukon:

„Hot wezen, welks wog g\j niet kent, niet vanwiuir hot

kwam, niet waarheen hof ging,

Pat kind weet gy vanwaar het kwam? — bowo«»nt gy.

en gy jammert: „O, myn kind!"

Voorwaar, kentlet gy di'U weg, waarlangs hy kwam, waar-

langs hy ging, gy zoudt hem niet )M^wet<nen.

') palibajjii iiihii/ilnyiDii. lift wi>oni ii<;<1ni«mi1 w«« iimr doir Iw^lplarr*

r*«dt ovprbo<lig.

•) fhiljiajriii Oen in ilp»f «•'ruling In-t «rrcmdc w<>onl I* «rrniuilcn, h*b
ik onKclirrvpit. wit li>(tprli|k i»u ni<H-tpn liii<lrn ilr<>d mg ilr |>a>>lui))a \rr-

rifhtPii
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Zoo toch is het lot der schepselen.

Ongevraagd kwam hij uit andere gewesten,

Zonder uw wensch ging hij weer heen; gekomen — men
weet niet vanwaar — ging hij heen, na slechts luttele dagen

vertoefd te hebben.

Langs een anderen weg kwam hij, langs een anderen weg

ging hij.

Gestorven, zal hij in andere gestalte terugkeeren in den

kringloop van het leven.

Zooals hij geboren werd, zoo is hij gegaan; wat wil die

klacht?"

Patacara gaf haar de gemoedsrust weder ; zij traden in de orde

en bereikten het arahatta. Overpeinzende, hoe haar levensloop

geweest was, herhaalden zij in vervoering Patacara's woorden en

voegden er nog eenige strofen aan toe:

„Den schicht, die in mijn hart gedrongen was, daar verborgen

in stak, dien heeft zij uitgerukt.

Zij, die de smart stilde, welke mij verteerde, den kommer

om mijn kind.

Nu is de schicht verwijderd ; mijn hongerend hart heeft rust

gevonden. Ik neem mijn toevlucht tot den Buddha, tot den

Dhamma, tot den Samgha; ja, tot [den Buddha,] den Wijze" ').

Kisagotamï.

Zij heette Gotamï en omdat zij weinig bestand was tegen ver-

moeienissen, heette zij ook Kisagotamï ^). Tijdens den Buddha

Padumuttara te Hamsavatl in een aanzienlijke familie geboren,

hoorde zij dien Leeraar den Dhamma prediken en was tegen-

woordig toen hij aan eene bhikkhuni den voorrang toekende onder

•) Deze liederen, die iiien een Patacara-cyclus zou kunnen noemen, vormen ooi\

in den tekst een aangesloten geheel. Pi se hel, p. 135, 136. — Comm. Tlierïg.

p. 108—124. — Tsalms of the Sisters, p. 68—79. — Neuniann, S. 298—
303. — Windisch, Mara und Buddha, S.132: „Die Verse (der Therigathil)

stammen gruppenweise aus bestimmten Legenden".

-) Skr. krga: slank, mager, zwak, ziekelijk, nietig.
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haar, «lin hot ruwt< gfwaad droogon. Zy nam hi«l tniilmt, (ook

oonmnalj ilii<n rung t<< zullen t>uzitt<>n. Iloniioni(luiZ(.-n(J kapfm's

bracht zy afwifwolund door in il« worelil der godon i-a der men-

Hchen «-n wi-rd tm«n wcMiorgf'ljon'n tyilonit onzen Bud«lha to

Savatthl in oen onaanzioniyki* fttmilii*. Zy huwde en onderging

velo vomodoringen, om<lat zy een kind van anne lit^len wa».

Na eunigun tyd werd haar een kind geboren. Twn N'Weej* men
haar de achting [waarup zij a!Ui.H|ir:iak had). Tot<n het kind oud

geno4>g wiw, om Hpelcinle iieen en Weer te kunnen Mpi'n, ntierf

hot. Df)or Hmart verbysterd, dacht /.y: „In <lit huis heeft men my
ooret geminacht, en na de gelioorte van myn kind heeft men my
goOord. zy zullen nu myn kind weg willen brengen". Zy legile

hot op haar lieuj) en ging van deur tot deur, overal vragi-nd

:

«geeft my inetlicyn voor myn kind". Kn ovenil, waar men haar

zag, zeiden de nienschen : „Waar heeft men ooit m<Hiicyn voor

oen doo<I kind gevonden?" en zy bespotten haar. Maar z«'ir»door

dit antwtMird kwam zy niet tot het Ix'grip (van de onmoguiyk-

hül«l van hmir verlangen].

Ken wy.s man zag haar, en daclit: „ilet ltH!>d om haar kind

zal luuir ven^taml verby-i^lerd hebben. Daar la jrecn ander, die

me<iicyn voor haar weet, (dan) «Ie Tienmarl' ten,
wat zy Ixdioeft"; hy .sprak: „Vrouw, er is ii : uw
kind me<lii;yri wii>t, lK«halve de Tienmarhtij;-'. <U- kste

onder g<»<len en men.schen, die in den Dhiiravil. (5a

diuirheeti en w.vm liem".

„Die man spreekt d«< waarheid", dacht zy. en met hmir kind

ging zy niuir den Tatlingata. die ut den L«fr:».inv«t.K«l gez«-t4>n

was; zy bleef achteraan onder de Hchare staan en z«Mde: „Heor,

goof my nnHlicyn voor myn kind". Do Hwr zag haiir; hy zag

ook, waartoe zy In'stemd wa*» en sprak: ,Dat is g«>«Ml gixlaan.

llotaml. dat gy hier gekomen zyt. om nnilicyn te vragen: ga
de .stati in en ga die door van het e«>ne eind naar het andere;

breng uit ieder huis, wjuir voorheen nog nooit iemnnd overlinlen

is, wat wit ino8terdz.'uid mee". .< •

heugd ging zy de stail in. Kn da<l. .

zy: „I>t> Tieiimachtige dnuigt my <•[, witteii

voor myn kind te vragen; geef my wat witi-

Ootaml" en mon haaUlo den moetenl en gaf haar dien. Zy mocht
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het evenwel zóó niet aannemen, en vroeg dus : „Is hier voorheen

soms eenig mensch gestorven?" „Wat praat gij, Gotamï? Wij

kunnen ze niet tellen, die hier alle gestorven zijn". „Dan is het

al genoeg ; ik mag den mosterd niet aannemen. De Tienmachtige

heeft mij opgedragen, alleen mosterd aan te nemen, waar nog

nooit iemand gestorven is".

Het verging haar echter op dezelfde wijze aan het tweede en

aan het derde huis. Toen dacht zij : „Zoo zal het gaan, de heele

stad door. De Buddha zal dit voorzien hebben in zijn wijsheid

en medelijden". Door ontroering aangegrepen, ging zij de stad

weer uit, en bracht het kind daar, waar men de lijken heen-

brengt. Zij nam het handje in de hare: „Mijn kindje, ik heb

gedacht, dat de dood iets was, dat u alleen maar getroffen had;

maar gij zijt het niet alleen, het is het lot van vele, vele men-

schen". Zij liet het lijkje op die plaats achter en sprak deze gatha's

:

„Het is geen wet voor den dorpeling, noch ook voor den

stedeling [alleen].

Ook niet voor één enkel geslacht;

Het is een wet voor alle menschen, alle goden;

Vergankelijk is het al".

En toen zij zoo gesproken had, ging zij naar den Meester.

De Meester vroeg: „Hebt gij het mosterdzaad gekregen, Gotamï?"

„Heer", was haar antwoord, „het mosterdzaad heeft zijn werk

volbracht; bereid gij mij nu een toevlucht".

En de Heer sprak deze gatha uit den Dhammapada:

„Tot hem, die [te zeer] vervuld is van zijn kroost, van zijn

bezittingen,

Tot den mensch met het begeerig gemoed komt de dood en

sleurt hem mede,

Gelijk een watervloed het slapend dorp [overvalt en weg-

rukt]" ').

Bij het eind dezer woorden, was zij terstond eene sotapanna

en zij vroeg de pabbajja. Den Leeraar met het verschuldigde

') Dhammapada, 287, (cf. 47).
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ocrbtttoon grovterxl, ht^^t 7.y zich naar hot viTblyf dor nonnen

(?n trmi in dt- onli». .SprMj<|jK nadat z^J <lo upafuimpails verkrcgon

had, vcrwifff zO door moditatic het gwMtvlijk guzicht. Toon itprak

do Hoor tot haar dozo obliiim-rjathfi '):

„Al leofdo iemand liondord jaren

Zonder het pail to zien, waar geon clood ia -

Boter ware hot, «V«n dag to levon,

En hot pad to zien waar goon dooil b".

By het eind der gflthH had zy het arahatta bereikt ; zy nam
de grootHt mo^eiyke goHtrenKheid in acht (wat U'trert het voor-

Hchrift) tier „acht b««noo«iigdliiHk«n" en was steeds gehuld in drie

grove ruwe gewaden. (Waarom de M«>««st«»r haar don voorrang toe-

kende oiidor haar, <lie hi>t ruwe gewaad dragen.)

Peinzend over wat zy b«<reikt had, uitt*< zy deze strofen

:

„ .V'riendhchap met «Iele mensrhen is lofwaanhg": zoo leert

de Wysgeer aan het nienschdoiii.

Zelf» de dwaas, die vriend.scliap met don edel(> aankwi>okt,

kan wy« worden.

Vereeronswaardig zyn de voortreffeiykon; wie hen v.-reort,

zal daanloor in wysheid toenemen;

Die de vrrortreffelyken veri>ert, zjil van al zyne smarten be-

vrijd wonlen.

Laat hy het wezen ijer smart doorgronden, en den oorsprong

der smart,

Kn de vernietiging der .smart en (laat hyj hot achtvoudige

pati (lH<tredi«n|: de Vier F>Jele Waarheilen.

Smartoiyk is door den Betougeltuir der mensrhen het bi»-

nUum der vmiiw genoemd;

.Snuiiteiyk |het doelen der woning] met e«>ne mwle-vrouw; {daar

zyn er, die] na ééns gebaard to hebU>n, zich den hals af^nydon;

Do zwakken nemen vi-iirif.

irlvoii ml; i>Mi vrr»-|igiit hg in frn fiKi<K>n naii ilrn>;rrii, nii»r wirn h«l

brolil iiilKoionilcii wiinll; lirt Uh-UI lykt liiiii r<<ii fiHtU\ u «iirpkrii ('hil-

deri iio<<nit het „nn a|i|uirition tcrv".
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Het ongeboren kind, de moordenaar der moeder, vindt met

de moeder den dood >).

Terwijl ik voortging [op den weg naar mijn onderhuis], werd

mijn kind geboren;

Terzelfder tijd zag ik mijn echtgenoot dood langs den weg;

Reeds was mijn kind geboren, en nog had ik mijn ouderhuis

niet bereikt.

Mijn twee kinderen vonden den dood; mijn echtgenoot stieif

onderweg; wee mij, rampzalige!

Moeder, vader, broeders, zij werden verbrand op éénen brand-

stapel.

Rampzalige vrouw, wie alle verwanten ontvielen, uw smait

is onmetelijk.

Ontelbare tranen hebt gy geschreid in uwe duizenden van

levens ^).

Midden op de lijkenplaats ook heb ik het gezien, dat het

vleesch van kinderen ') verslonden werd.

Beroofd van verwanten, door allen beschimpt, den echtgenoot

beweenend, vond ik dat, wat onsterfelijk is.

Den weg heb ik betreden, het edele achtvoudige pad, dat

naar Nibbana leidt.

Nibbana heb ik bereikt; ik heb in den spiegel van den

Dhamma gezien.

1) Zoo vei'taald met behulp van het commentaar: ook Mrs. Rh. D. heeft

het aldus opgevat. De gatha's zijn zonderling en het is de vraag, of het com-

mentaar hier te vertrouwen is. Neumann vertaalt anders:

„Erbarmlich ist der Weiber Loos"

:

Der Völker Führer hat's gesagt

!

Erbarmlich qualt uns Eifersucht,

Und junge Mütter kanu man sehn

Das Messer in die Brust sich stossen selbst;

Ja, Gift geniessen zarte Madchen gei'n,

Geraubt von Raubern, muthig doch;

Und Frau und Jungfrau, ach, verdirbt und stiibt.

^) Opmerkelijk is het, dat deze gatha's, die Patiïcara's lot beschrijven, aan

Kisagotanil in den mond gelegd worden.

3) Of: van mijn kind ?



141

M^n pyn m gotitild, mUn laiit nin^rgulogil ; mün taak ia vol-

bracht.

Dit Hprak de Theri KiMOgotainl, wi<«r hart guhc«l bevind ia".

fTh.-rig. 20:} -22:\)').

(Do v^jf lii<-r iiK'i'güdoolde l<»gt.<nd«'n vaij Thort's zyn vertaald

naar Buddhugho»a's verhaal. IV gflthn'» evunw«<l, di<' <int!)*4>nd

z^n aan d» Tliorigathfl, hooft h^j niot b^ do legvndon goplaatüt.

DhaniinapOla vorliualt du logonduu wat kortvr, maar laat in z^n

cumntontaar op olko logonde de gflUiS'» dor botroffondo Tliurt

volgun. Ik heb dus Dh.'a volgorde behouden, maar zyn vorhaal

vorvangun door dat van Buddh.)

) Piii-hel, S. 14:1. Comm. Tberlg. p 17(1. -^ I'uiIiik uf tb<* Siit«r«,

|>. tOR. — Neuoinnn, S. 3V) — Aan ilr Iwtrn \rrliaal(l«> Irgpnde 1* iloiir

J. If. Tlii«'«»rii r<Mi litt><i'.iir-)ii«(<>riiM h iin<i«r>iM>k grwyd in tijn gfwhnft

:

|)|i< l.<-K<*n<lr <lrr K K."!»;''!.'!!)! Itrr.l.tii IKM)

Kdwiii Ariiolil lirrft lil' If^riiilr <>|>|{rnumi'n in tyn ..l>if(>>( "f .\»i«" lly

lioi'fl dl' üntnKM'ling Iu^m-Iipm den liiiildlia en Ki>A((<>tanil ^r|iUa(>l in den
tyd, dat (iotainii ipIT iiog nnar de wnarheid lorlit, dut «••r dr /«x/Ai. H> pd.

(Undim. iH»i) |. \-HtI.



V.

De Therlgatha.

In een boek over de Buddhistische non te zwijgen over de

Therlgatha, dezen ouden bundel van gatha's (liederen, strofen),

door de overlevering aan een aantal Therï's toegeschreven en

volgens den commentator uitgesproken op het oogenblik, dat zij

het arahatta bereikten, zou wellicht als een leemte beschouwd

worden. Misschien terecht. Een studie der gatha's en van Dham-

mapala's commentaar zou dan ook als een vrij wat aantrekke-

lijker taak beschouwd mogen worden, dan de studie van het

Patimokkha der bhikkhuni's. Toch is het met grooten schroom,

in het besef eener haast onmogelijke taak, dat ik het waag,

eenige bladzijden aan die oude liederen in te ruimen. Voor den

kenner der Pali-literatuur, voor hem, die de gatha's kent^ behoeft

dit geen betoog, en hij zal geen studie over de Therlgatha ver-

wachten van iemand, die de Pali-studie pas aangevangen heeft.

Na de tekstuitgave door Pischel '), gevolgd door een vertaling

in het Duitsch van Dr. K. E. Neuraann '^) en door een vertaling

in het Engelsch van Mrs. Rhys Davids ^), zal de aanvanger niets

beters kunnen doen, dan tekst en commentaar met behulp van

die vertalingen te bestudeeren. De archaïsche taal der gatha's,

de onvoldoende lexicalische hulpmiddelen en de omstandigheid,

dat het Pali zoo weinig in ons land beoefend wordt, dat men
nagenoeg geheel op eigen studie aangewezen is, dit zijn even

') Samen met de ïheragatha (ed. Oldenberg) in een deeltje der PTS
1883. — Zie voor de plaats van de Therigathü in den Kanon, blz. 98.

-) Lieder der Mönche und Nonnen Gotarao Buddho'.s, Berlin 1899.

3) Psalms of the Early Buddhists, I, Sisters, London 1909.
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zoo vi<lu riHlnnon, uni du Mtudif Oer gfltha'» io voUon omtsi oeret

iian t»' vaiiK'-ii, "l»* "i'*» over «'«'ii uit^^obreidor koiinb* van het

Fnli LK<!4<:|iikt, <lan vurwucht kun wonluii van iiMnund, dio nog

BlüchLs «en iiioefaolirifl Ijeworkt. Xieiteniin wil ik trarliU-n voor

hon, dio nii't di« l'Jlliliterutuur in het oorspronkelijk niet ver-

trouwd zUn, een en ander mee te deden, om liun althani< penig

denkbeeld tij Rfiven van don aard dier oudo lio<leren. Wiuir hier

on daar eenii^e rugeU in vertaling hygevoegd z^jn. moge ilo lezer

er aan intlachtig w<»zon, dat liier «lochtH ydrnrht \» naar een

vertaling, die, zooaU zy is, aan het origineel gwn n^cht kan

iloon wo<lervaren, of zich r>ok maar eenigszins zou kunnen meten

mut de In'Mtiuinde Vertalingen '). Ik heb mO tüvre<len moeten

HtuUon mot de wo<inlen te vertalen, z<ki s<>l)«>r en uw
mogeiyk ah in m^n marht was. <»m di-z-- <iu>le . o-

danig weer te geven, dat er <i|»nien\v een k'»""!!' l'^ i.:.-t.uL,

daarvoor zouden groote dichter!i|k>- t-rMVf» n'Hxln,' ziin. <>tn niet

te «preken van een volkomti: mg van li<-t l'.lli. Z««lf»

iM hot de vraag, of liet iMiit m i z^n. al de ><-h:ikeerin-

gen, die ile wcK)nlen dier taal hehlx'U kunnen, in vertaling weer

to geven. Soms is het reeds niet njogelyk ••••n woonl te vertalen,

zonder een omschrijving in vele woorden. IV voortrelTeiyke ver-

taling van Mrs. Uhys Davids is dan ook veel meer dan verta-

ling: hot iB eer een dichterUlke paraphruse; hier en daar eigenlek

tekst + commentaar. Kn het moest dit wel z^n, om den inhoud

der liederen vmjr den Westerling lH>grii|M-hik en genietbjuir to

maken. Mrs. Uhys Davids z««gt zelf: .to >\ „theattempt

to convey wmiething of the |MH«tic an<l !• mi? of Üie me-

trical original") for a foreign idiom and .i:. I oncient

tradition, it wa» often n»>cessary U» eX|MUid ; m some

roeary of tenns into a phrase" '). Zy geoll een vooiUidd:

vUorOfjo

Wlio also have tJiemselves fh)m paiwion ffeed,

hsaiinfiiUii

Unyokwl ttonx Itondage, loosontHl from tlie world.

I) NAtuurlyk >» dit ixik grli»rl van k>ep*iuiiif 0|i de vortaling i«n de

gittha'* der Then» in li>H<rd«luk IV.

•) p. XXXIX.
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katakicca

Who have accomplished their appointed task,

anUsava

,And all that drugged their hearts haved purged away". (337)

Hier waren voor een halven siloka vier regels van vijfvoetige

jamben noodig! Hiermede vergelijke men de beknopte vertaling

van deze halve gatha door Neumann (S. 347):

„Genesen von Begier, entjocht,

Vollendet ewig, suchtversiegt."

De keuze, wie fraaier, maar bovenal duidelijker (voor een

lezer althans, die niet eenigszins met de Buddhistische termino-

logie bekend is) den staat van den arahant beschreven heeft,

zal niet moeilijk vallen.

Wie eenigszins belang stelt in de bhikkhunï en de TherI der

Buddhisten, wie een letterkundig voortbrengsel wil leeren ken-

nen, waarvan Winternitz getuigt, dat het zijn „geistliche Dich-

tungen, die sich an Kraft und Schönheit den besten Erzeugnissen

indischer Lyrik, von den Hymnen des Rigveda bis zu den lyri-

schen Gedichten Kalidasas und Amarus, würdig an die Seite

stellen," ') die moge den bundel in de vertaling van Mrs. Rhys

Davids ^) ter hand nemen ; hem wacht een groot genot in de lec-

tuur van haar schoone en bevallige dichterlijke vertolking van

die oude liederen. Een der vele verdiensten is haar omschrij-

ving van de termen, die anders aan den Westerling niets zeggen

zouden. Voor dezen zou de letterlijke vertaling van sommige

strofen ongenietbaar zijn, wijl het begrip ontbreekt van wat er

mee bedoeld wordt. Mevr. Rhys Davids, door Winternitz „eine

vorzügliche Kennerin und Schatzerin der buddhistischen Philo-

sophie" genoemd, heeft, door die liederen in een modern Eugelsch

gewaad te steken, er niets aan toegevoegd, wat niet in de woor-

den opgesloten ligt; maar door alleen de toelichting van den

commentator te gebruiken, waar haar kritiek haar leerde, dat

') Gesch. d. Ind. Lit. II ', S. 79. Winternitz spreekt hier natuurlijk over

Thera- en Therïgatha beide.

2) Psalms I, Sisters, werd in 1913 gevolgd door Psalms II, Brethren.
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hU <l«ii juwUiii uitl»«K gaf, en il«)or tn oinHchryvi-n. \v;uir de

BuiltlhJHl i^t'n'Hig iHM'fl iuin •'•'•n wrtonl, Ihh((1 zO «ren liolihT Iwold

goguvun, van wat <t oing«gaan i.** in hart on gt^njoyd Uior ovor-

oudo Thort'M, eii OHM in «laat gcMtcld, iwtM to wet'-p •"'•^•"» het

ziulülovun dor Indi^-ho vrouw uit dio lang vei -n.

Wy iMilioovon or niet aan U» twijfolon (al luwton ii-/.-- vioiiwon

alln araliantl's gvwordcn ti« /,yn, Imtirf^-n vf)or rokonini; der tra-

<litin komt», dat do litHlcrun do (.'. /..•er

volo vrouwon uit dio dngfu vorti-U' l'"*-

kon onn nog altyd van d»' jiogingiii v.in .n<<iiiiiu^. \i...i.\iji uit

dien tyd, om zich t<' ontrukkon aan de l»o«'ion, tii.ir <1">t ile

UM<nmaligo inaat.s<'happ<'li)k<' inriciitinu i.|.t;.l.-;,'il .r; kor

do onan)anki<iyk.st)>n, <l<' m<M-digst<'n n<'WiM'st. di' ivon

voor hot aMcotiücii lovon, wiuirin ondanks hot gomiH van vflcrloi,

<Vn goluk hjuir wachtte: moerdoro vryiieid, nut-r gologonliold

om intelioctuoolo U-hoorton t« bovrodigon, mi««r kan» om in goeö-

toiyk opzicht ondioog ti< klimmen. In de Thert'H uit do ecretw

tyilen van hot BuddhiHin** hoeft mon do vooruitatrovendon, de

g«><^manci poerden on<ior haar wkso te zien.

Noumann hwft eene andere methode van vertaling gevolgd

dan MrH. Khys Dnvid», Wil mon zien, wat de wixinli«iyke ver-

taling oplevert zonilt«r oenige omschryving, zonder met den com-

mentator te rade t«« gajui, die vo«ir Noumann K'>-lijk nul en

van ge»>n waanie i.M, dan logge mon »lo U-ido v«Ttalingen een»

noaut olkiuir. Iiy hooft mi>er ge«laan lH<halve naar kortheid te

Htrevon : de allitteratie, die in het originet-l te vindon is. heefl

hy mot iuMpiUining van allo krachten in het Duit^oh weer willen

geven. In hoeverre dit aan de aesthoti»cho waar<l«< dor vertaling

ton gooilo ia gekomen, mogen zyne lezen» z«'lf lM-.x>r<li'e!.-ii. De

schoonheid dor allittenitio in het Pnli kan ik ni«'t l>e«»'rdii«len,

al bo»of ik wel het kunstige, dat luui tutmmigo strofen eigen

is; miuir Neunmnn's oordeel over il' h.Vs

wil ik hier toch uïecilet-len. Iiy Z"v nu

dor LiiMlor ist reich und manigfaltit;. Km Miikui.i. ..»: .imen

Mimmt und somlers eigen: der Anuptitfnu. <l. i -I-t "-^'.i'-fim.

Diosor Stabreim ist nicht weniger niAflitig a "n,

o(t noch stArker und olemontarer geartet. Kr \ohl

dem altnonlischen Brudor vergleichen. ist aber bei aiier Wuchl
10
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des Ausdrucks, wesentlich bildsamer : er zeigt Kraft und Anniuth

in innigster Verbindung, ist beiden entsprossen als neues Produkt.

So stellt er, um den Tropus beizubehalten, eine völlig einzige

Mischung herber Unbeugsamkeit und feiner Geschmeidigkeit dar

;

was eben ganz den Anlagen des indischen Aryers entspricht".

Wat niet wegneemt, dat biiv. deze versregel uit Ambapalï's

gatha's (266):

kancanassa phalakam va samaWuim sobhate sti kayo imre mama
\

geen aangenamen indruk maakt in zijne vertaling:

„Glau geglattet, eitel plan wie Plattengold,

Lauter war mein lichter Leib und ohne Fehl".

Vergelijk hiermede:

„Shone of yore this body as shield of gold well-polishèd".

(Toch is hier de allitteratie niet afwezig).

Eén ding leert de vergelijking der twee vertalingen echter on-

getwijfeld: de waarde van het commentaar. Men doet Dharama-

pala onrecht, door hem als een te verwaarloozen grootheid te

beschouwen en het werk van Mrs. Rhys Davids heeft ruimschoots

gewonnen aan inhoud en beteekenis, doordat zij naar den com-

mentator heeft willen luisteren, al schijnt hij niet steeds onvoor-

waardelijk te vertrouwen.

Degene echter, die voortbouwende op het voortreffelijke werk,

dat reeds geleverd is, zich een studie der Therlgatha ten doel stelt,

zal zich niet meer mogen bepalen tot eene vertaling alleen;

zeker zal deze gepaard moeten gaan met de studie ook der Thera-

gatha '), en deze bevat tweemaal zooveel strofen. Winternitz

neemt aan, dat er vele liederen in de beide bundels moeten zijn,

die van één enkelen auteur afkomstig zijn, dat omgekeerd

soms strofen van verschillende auteurs aan één dichter (of

dichteres) worden toegeschreven; ja, dat er zelfs nonnenliederen

in de Theragatha en omgekeerd monniksliederen in de Therlgatha

1) Ed. Oldenberg (PTS). Vertaald door K. E. Neumann (Liedei- der

M. und N. Gotamo Buddho's); door Mrs. Rhys Davids, Ps. of the Early

Biiddh. II. Psalms of the Brethren.
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gtTuukt /ijii '). I>« kwt'Htix van het auU^untchap zal ilu« ook nader

on«li;r/,fj«'k vtTeitJchfn. NVumann r«hrU(l il<' I- :

onkoltJH clichu-r loo, ziot «t <Iii» hol l<<tt««rk;.

monnik in, <li«» /.ioh iliThulvo tt-lkon» :uin hil W' .'h?i

hobiMsn mot het IjowuhUi vi>omi'nu«n, UinlfTon t<' v. u »).

Wintornit/, komt ii!iart«'j{i'n op (i«n m. i. u-wchir op.

(lat hi't onwaar«<:hi)nlijk ih, <lat m«'n lioliTfn v.i: iitvr

monniki-n aan f«nij;t' nontn-n t<x>({c»chn'V<-n zou hoblx«n va nwmt
daarbij in aanmt-rking di' Wfinis'* nympalhio, dio nx-n vof>r do

ordo di«r nonnen had '). Ik mag er zelf mitwchien wel bijv<M-gen.

dat men aim de nonnen, in haar afhankelykheid en thi>or<'ti«che

minderwaardigheid zoor zeker nooit letterkundig werk t<j.'g."«licht

zou heltl>«>n, inili«n zy nooit zoo ietn tot Htaml gebracht haddon.

Winl4<riiitz Zegt dan ook: .oh wftro don Mönchon nie eing.-fallen,

don Fraui-n I.ieder zuzuwhreilx'n, wenn nicht eine unatifi'cht-

bare ClM-rlieferung in die!*e lUohtung ge\vie.H«'n liAtt.'". Mn». Hli.

D. wynt in haar „Intrinluction" op het verschil m t.i.i!. in do

govoolon», «lie tot uitdrukking gebracht wnrden, v.hm.i! "|i den

verHchillenden tmm der liederen ; z^j stelt ook op den viM)rgrond,

dat in de monniksliiHleron mwr hot inneriyke loven tot uiting

gebracht wordt, t»>rwyi in de nonnonlie^leren m«H«r licht valt op

hot uiU'rlUk doorleefde, op |)or«ooniyk ondervonden lotgovallon.

op uit4<riyke onistandighe<l)<n. op do oorzaken, dio do Thort in

kwestie <le wereld chnlen ver/aken. Voorta bevatten do monnik»-

lio<Ieren vool natuurtichildoring en b^ do nonnen ontbivokt dio,

lietgoen ons* niet verwondert al» men wt»ot, dat het haar niet

vergund wilh, om alleen in do vryo natuur to wonen. Naar de

ThonignthA te oonleelen, z^n er velo n •« in

de jungle's gingen wonen en dmir dii~ • bo-

Hchouwing der natuur haddi>n. Dat in de jj.^tli.'i- «i- i i. i.ü. n ve.-!

ge.sproken wordt van liet zelf doorle««rde. kan evrmiuii vr-.v i:

doren; de man Wiw vry om monnik te wnnlen en Ix-h

stryd t«> «tryilen. om z^n bogiH>rte vervuld to zien: n

vrouwen dimrontegon was het con bovr\|dtng uit ondraagiyk

<) iDd. Litl., II ', S. Hl)

») L d. M. u. N. V..rie.l.« Vil.

») Op. eit S. H«.
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geworden maatschappelijke toestanden, en daarom vindt men zoo

dikwijls in haar liederen de tegenstelling tusschen de ellende

van vroeger en de vredige rust van het heden. Wie de gatha's

leest, zal zelf het verschil tusschen de liederen der monniken en

die der nonnen kunnen bemerken; en nu zou men wel aan

kunnen voeren, dat de dichter, de waarachtige kunstenaar even-

zeer het gemoedsleven der vrouw als dat van den man kan

schilderen, maar ik geloof toch, dat de Buddhistische monnik

en vooral de Thera, die arahant geworden was, hoe groot som-

miger dichterlijke gaven ook geweest mogen zijn, in het geheel

niet aan vrouwen dachten en dat zij zich allerminst verdiepten

in het zieleleven der vrouw of zich trachtten in te denken in

den gemoedstoestand der TherI, die in haar bevrijding juichte.

Zoo er al mannen in die dagen geweest zijn, die psychologische

studiën over het wezen der vrouw maakten en de oorzaken na-

gingen, die zoovelen in de nonnenorde deden treden, dan zijn het

mannen geweest, die met sympathie, althans met hun volle be-

langstelling de wereld om zich heen waarnamen, daar midden

in stonden, maar geen monniken, die op de stoffelijke wereld

met verachting neerzagen als op iets laags, en te zeer de voeling

met het werkelijke leven in de menschenwereld verloren, om
zich te bekommeren om het droevig lot, dat veelal het deel der

Indische vrouw geweest moet zijn. Waarbij nog komt, dat voor den

Buddhistischen monnik de vrouw de belichaming van alle kwaad
was. In zijn oordeel over de vrouw bleef de monnik Indiër. Zou
men zich werkelijk kunnen voorstellen, dat een monnik de gatha

gedicht heeft, waarin een vrouw haar vreugde uitjubelt, omdat

zij bevrijd is van drie kromme dingen: den vijzel, waarin zij

koren fijn moest stampen, den krommen rug, dien zij daardoor

kreeg, en den gebochelden echtgenoot? Zou een monnik zooveel

sympathie voor die bevrijde vrouw gevoeld hebben, dat hij zijn

eigen sekse bespotte en zou hij het gebrek aan eerbied en ontzag

voor den misvormden gemaal geschilderd hebben, zonder dit

tevens gestreng te gispen? Kan men zich een monnik denken,

het lied van Ambapall dichtende? (Het komt mij evenwel voor,

werk van een dichter te zijn.) Alles spreekt er dus voor, dat wij

in hoofdzaak althans met gedichten van vrouwen te maken hebben,

al zijn er dan ook wel bij (kleine bijv. van één strofe), die aan
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(Ii«n Bmldha trM'({«Hchrov«!n wonlon. Of f-rhtor jfdvr llwl a\»

zoodanig <'«n urgtTond gi'hoel i», d. w, /.. altijd Ijtwf.uui h-.n.

zooalH wy hot nu kannen? Volo «trofon wopl««n op v.

plaateen herhaald, on «chynon gemwngotHl gowwHt t«-

andoro gflth.l'H, mot naino do ooreto achttion, Ix'Mlaan

uit <?«''n Btrofo. Ih hot dt-nkhaar, dat de dicliton-s slochi-' • n^ m
haar loven haar harl in por-ti.scho taal lucht gaf on dat /.l| het

b\\ 6én onkflo strofo üot? Moet men don <-omniontat<M

dat zü dio onkolo gfltha juist in h<'t oogonlilik van <>

uitte? Kn dat zy zi<-h dio g.ltha n<>g prori.-s h'-rinni-rd.-, u>ru /ij

woer t/)t nuchfordor gi-intMNl.ssti'mming torugkoordo? Kn wat d I

haar lM>»luiton, dio gnthfl to monioriM»ea'>n, zoodat dio aan hol

nagoslaclit ovorgolovord werd? <»f wan or ir-mand by, die de

gnthn juinlioonio, on onder don indruk van hot goh«»onlo in zyn

gohougon prentte? Al dozo vragon «loon zich voor. als men ge-

looven moot, dat inderdaad ilo gflthn's in oogonhlikken van g<-<'*.t-

vorvoering goHprokon wonion. Do lip«|oren wonion aan ««en on

zeventig dichtoresmui toegoschn^ven, t<»r^vyl tww liederen, n' 48

on n" ')0, ln't gozamoniyk work he«»t«>n, lu«t iwrste v;ir. ' ' " /

Thorl's, loorlingon van Pat-lclra, hot tweod»» van <lo •>

ratflcJlra's. Ijuil men dozo U-iilo liiMlon-n hnit'

dan is het feit, dat oon on zovontig vmuwi-n olk

en niet moor dan ót-n UimI giHJirht zouih-n IioMm n, >r, .l.ii v.uj

alle een on zovontig maar oon liisl Iwwaard go»)l.>v<'ii 7.v.n 7"ti.

hoogst onw;uirsfliyniyk, om nii-t te sprekon van d<>

hoid van oolloctji'f dichtwerk van dertig of vyfhr>n<lot.;

Nadere stuilio zal zokor in staat stellen, ««on schifting to maki>n.

Dat wy mot lottorkundig work van vrouwen to «Iwn hehlwn.

geloof ik mot Winternitz i^n Mrs. Hhys Davids. maar aan hot

in goeatvorrnkking uitjuln^len der verzon wa;i« ik te twyfolon.

Vooleer zal men aan mo<<ton nomen, ilat <H«nigo Thert's wolluht

do aan haar t«»o^i>schrovon liiilon-n gemaakt IiiIiInu. maai t. \. n-

haar dichtorlyk" gaven golirnikt liol)iM-ii mii irAthri^ !.• ili. !.;.n

op diegenen onder haar vc

licht) dio, hetzy do<ir haar :

streven on voorln^oldig leven, iii<liuk goiiwuikt

vorboolding, wier ro«'m nog levendig was in <i

ha;ir nagedachtenis vereerde als van leden, <lie m zyn muiden
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geschitterd hadden. Van geen enkel deel van den Kanon fhet

Kathavatthu uitgezonderd) is de naam van de(n) samensteller(s)

bekend; het kan dus ook niet verwonderen, dat de gatha's, on-

danks de overlevering, liederen van onbekenden genoemd worden.

(Zie Introd. Psalms Sisters.) De dichters en dichteressen hebben

zich vergenoegd met te zeggen (ongeveer) : dit zijn de gatha's

van den Thera***, of van de TherI***, hetgeen evengoed betee-

kenen kan: „aangaande den Thera*" of de TherI***", of: „aan

hen gewijd". In de eerste eeuwen (80 v. Chr. ongeveer zou men
begonnen zijn den Kanon op te teekenen ')) werd alles mondeling

overgeleverd, waarbij de trouwe overbrenger nooit naliet te zeggen

:

„dit zijn de gatha's van ...."; den naam van den eigenlijken

auteur wist niemand meer, niemand stelde daar prijs op, ook

de dichters zelf hadden dit niet gedaan. Dit alles geef ik

natuurlijk slechts als een meening, maar het is gegrond op

sommige feiten, die de gatha's zelve aan de hand doen. De

strofen van Uppalavanua bijv. zijn te verdeelen in vier duidelijk

te onderscheiden groepen, samengevoegd, omdat de overlevering

ze met haar naam in verband bracht. Van de eerste groep zou

zij zelf de dichteres kunnen wezen ; maar de gatha, die het wonder

beschrijft? Toen deze gatha gedicht werd, aangenomen dat zij

op Upp. betrekking heeft, was de legende reeds gevormd, zij zelf

reeds lang dood, maar zij leefde in de herinnering voort als

een TherI, die groote wondermacht had bezeten. Zoo wordt het

ook verklaard, wat bij de eerste lezing zonderling schijnt, dat

KisagotamI, die alle aanleiding had haar eigen lotgevallen te her-

denken en te bezingen, door Patacara's lot bewogen wordt tot

dichten. (Waarschijnlijk ontstonden de gatha's pas, toen beide

vrouwen reeds de heldinnen der tragische legenden geworden

waren, die de commentator voor ons opgeteekend heeft. Toch

blijft het merkwaardig, dat de van haar kind beroofde moeder,

die van smart half waanzinnig wordt, in meer dan één lied

voorkomt, maar dat de overlevering die gatha's met den naam

van anderen verbindt, en dat wij zonder de legende nooit ge-

') Zie een artikel van James Al wis in het JPTS "1883, p. 3911'., die

tracht aan te toonen, dat van den aanvang af teksten zijn opgeschreven. Hij

wijst op de onmogelijkheid van wat het nienschelijk geheugen zou hebben

moeten praesteeren.
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woton zouflon hol)f>«^n. «I -^rt.

MitMcliii'n I ft <l'' KiM lan.)

E«n oiiiMtiiniliKhi'iil, <lii' t'Vfnniiti uil hut oog verion-n moot

worden, is, <lat .soinmi(;i' Htrofon n«k fl(l<»n* in «l«'n K.iii.>ii voor-

komen en Wel in «len BhikkliiiriI.HaiiiyutUi iSaipyir 1. p.

128fr). K. Winiliscli n<»««mt ilen Hhikkhunl-Miiiiyt!" iien

van do Thi>n(;Sthfl '). liet z^n ti«n kleini* >>a: . en

bohof)ren t<>l de groep diT/ooptniiamde Mnralej,'>(ii'ii. t.- m iK^y.ina

i» een dichtwerk, wiuirin proza on po^zii' flkamh-r afwi-v-u-len.

Hot prozaverhaal, dat 1»^) de moiidclini^e oVfrleverin^ iiK-t aan et-n

vaHt4<n vorm (^••Ijondeii wxs, dat ilii" in d'-n l'V>p van dfii tnd aan

velerlei variatifs undi«rlifviK w;lh, • wan- d<' •

H)ko omiyating van d<' onv.-raiiderd I wr>n!<-ri'

die zonder het pro/jiverhaal onverstaanl'.i "»>.

Wat nn v<K)r eeni^e hi-dnen ml di : is,

mag men n»ot eenige waarHeh^nlOkluMd ook voor andere, mi»-

Hctiion wel voor alle aannemen. I)al di* Therlg. allit<n ile strofen

hooft, en dal van de overgroole meonl«'rhi'i<l het pn>/;iV)Thaal

niet hekend is (tenzU men dat t««n deele in het commenUuir te

zoeken iieeft), Iwwyal niet, dat het er nooit goWf.'t«t is. Ook het

Jnt4ika, waarvan wy allo prozaverhalen Ix-zittdi. Ih-v it als rf«W

ran dm Kunnn alleen de gnth.l'.s. en ««en onp'lukkiK' t'-val kan

hot boek, dat met z^n prozaverhalen Thora- on Thorlg.ltli.l moest

totdichten, verloren h<'l>lH«n ilm>n gaan.

Zoo wordt ln«t lM«gr|^i|M'h|k, dat een lio»l, imn een <>f andere

TherI t«H>gesohreven. ^-uiis maar «Vn of tw«<e strofen hiM-ft. die

er op het eerste geziihl als een fragment van <vn gr»>oter

gtHÜcht uitzien ; hienuin z;il men «lok ti^e nux'ten s«hry v.<n. dat

er Btrofon b(l z^n, die zonder commentaar volstrekt niet te

bt»gry|H>n zyn. Do auteur of auteurs der Mflr i • •. 1..1.11 z^n

natuuriyk niet bekend: de nie(le«liM*ling. dat een l- ude

(do gJlÜJfl's althans» een letterkumlige compositie v.m ...• ii..il*"

•) Mam iiiid lluilillin. i\V ll<tn>t lirr Abh. der |ibd.-hitt. Cl. drr K. fich*.

(les. <l. Wim. n*. 4). I><i|>iik \m:>, S i:ti

'» /.!.• \Vinl.rnit», (ich. drt liid l.ilt I, S Wf - ^" - flrj«r-

vnn lii-t |>ri>ia \i'rlorpii i», iii dun Itinvnl». <>; r d.

drulM-hPii Moritnil. t;pM-llM'li X\X VII. .'14 IT. ««n in J 1 ;

.

r.»B :

Akbjrtna-typo and Jauku'».
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zou zijn, gelijk Dhammapala verzekert, ontbreekt dan ook geheel

in den Bhikkhunisamyutta. De verhaler zegt alleen: „Eens ging

de non*** het donkere woud in, om de raiddagrust te genieten.

Toen trad Mara op haar toe (die haar van het door haar ge-

kozen levenspad af wilde brengen), en hij sprak de volgende

gatha ; de bhikkhunï (en niet de Therl) antwoordde hem met

deze gatha , waarop Mara beschaamd en mismoedig heenging".

Men ziet, dat hier niet in vollen ernst voor de Therï aanspraak

op het auteurschap gemaakt wordt, en dat dus de oudste over-

levering de nonnen niet als dichteressen noemt der strofen, die

haar woorden heeten te bevatten. Wat de commentator van het

leven der verschillende Therï's te verhalen weet, noemt Mrs.

Rhys Davids „legends woven out of legends". Het Apadana bevat

ook vele gatha's, maar schrijft ze aan andere Therï's toe dan de

Therlgatha doet *). Uit dit alles blijkt dus, dat het geen nut heeft,

naar de werkelijke auteurs van de gatha's te gaan zoeken ^),

evenmin als men die bijv. ooit van de strofen in den Dham-

mapada of het Jataka zal vinden.

Reeds de eerste strofe is volgens Dhammapala geen gatha

door eene Therl gesproken, maar zou van den Buddha zelven

afkomstig zijn; dus niet door de Therï gedicht, alleen dikwijls

herhaald (en misschien een gehefkoosde gatha van vele anderen

geworden, gelijk de zeventien volgende?). In de wijze, waarop de

gatha's na verzameld te zijn gerangschikt werden, is een zeker

systeem niet te miskennen. Naar den uiterlijken vorm zijn zij

gerangschikt naar het aantal strofen, dat ieder lied bevat; maar

behalve deze onmiddellijk in het oog springende manier van

groepeering zijn, voor zoover die manier het toehet, de liederen,

die ook innerlijk eenige overeenkomst vertoonen, bij elkaar

gevoegd; soms ook was er in de overlevering nopens die

gatha's een gemeenschappelijke trek, die ze bij elkaar deed

plaatsen '). Het komt mij voor, dat wij in de eerste, kleinere

I) Zie Muller: Paraniattha Dipanl. Iiitroil.

'-) Ziu over de historische zekei-heid Mrs. Rhys Davids, Psainis Sisters,

Intr. XIII.

•) W Indisch, Mara und Buddha, S. 132: „die Verse stammea gruppen-

weise aus bestimmten Legenden". Hij had er echter bij moeten voegen, dat

dit uit de Therïg. zelve blijkt.
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gathfl'h <li<r vorzamoling tevens Ac oudittn to zien hebbt-n. elk

li«(l •'••'•Il fiikol« Mtrofi', <li«< aln»-mf«'n l>«>kon<l \v!i.«, m.i.i

dat rrn'n haar d<«n Hmlillia fofdiditto, f«rwii! ni'>n in

dio (!•' Ki'lioclti compilati*- lM»»*luit«<n. -

to zien IwM'rt. In pliuitü van Ioh aai;

nuMTdiTo liodorrn op haar plaats znudi-n zyn len md<Tdiiad

komon Hoinmigo op moor dan •'••'•n pluatM voor) hübU«n wy daar

geheelc balla<lon, dio in proza overgobraclit, met onkole aanvul-

lingen van don vorhalor, oon kloino novollo zoudon vormen. B^j

de oorHto gflthfl wurdt door hot handschrift geen naam v<>nnolil

;

dit zogt alhH«n: .Aldus spnik oon Zfkore Thori, o<<n onl>«'konilo

IdiikkhunI, [dozo] gflth.l uit".

Du gflthn zolvo luidt

:

„Sliuip zacht, o nonnotjo, gowikkdd in hot kloud, (door u

zolvol goiniuikt ; want tot rust gekomen is uw hart^ttocht on geiyk

aan do vordn^^gdo kruiden in don [aanlen] pot".

Dhnnitnapnla vorhnalt hiorby uitvoerig, wat dozo non in vroe-

gere levens al zoo l)eloord had, tlat zij TluTik.l h<'«'tto, wat de

toespeling o|i do kruidon Ixnluidt, dat Mah.lpaj.lpatl CiotamI haar

in do ordo opnam, on dat do Huddha haar met dozo gflthfl toe-

sprak. T<H>n zy hot arahatta lH<roikte. horhanldo zo do g.ithfl in

hnar ge««stvei-\'oering on «laarom heet hot hare gflth.l. I)"- g.lthfl

is ongotwyfi'ld door iomand M eono Thort gi'sprokon. on niot

door dozo ThorI tot zichzelf. IV vocatiof Thrnke (jüs itiminutiot

viui Thor! op to vatton) do«<t zeUs vonni>«>d«'n. dat do \x

die do gflthn sjirak, niot iH»ns w«n lH»|«uiMe non op h'

had; zy zou tot iodor«« non zonder onilorscheid gosiH'knt

kunnen zyn. Dhanunapflla echter win-t hiorv.m to v.tV'INti

dat zy Thorikfl bootte om haar .ntovigfu lnhjuim-'

sthim •Sthairikfli. Hot is natuurlgk mogol\^|k. ni.i.

noeml haar oen zoken» onlH'kondo bhikkhuni, en op dit en dor-

geiyko oummontaron moet Wintemitz het oog L-.h.».! h. 11- n.

toen hy de go.sohii>«lenissen .au» den Vorsen

noemde. Het is niet myn b«»«lo«'ling om al dexe

to g]ian, maar ik koos de alleriH'rste gflthfl om aan te r

hoeveel onzekers er is en ho«« moeii-iyk het uit te maken i" m
vele gi'Vrtllen, of tVno of me<»r gflthfl's M of door de Tlierl"**
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gesproken is (of zijn). Maar al heeft Dhammapala (op gezag van

oudere commentatoren evenwel) veel verhaald, dat hij niet zou

kunnen verantwoorden, het verhaal der bekeering kan toch wel

naar het leven zijn: de vrouw, die van haar man geen toestem-

ming kan krijgen, om in de orde te treden, maar door de ver-

andering die haar geheele wezen ondergaat, nadat haar ,de

waarheid" geopenbaard is geworden, ten slotte dien man de

oogen opent voor het feit, dat zijn vrouw slechts gelukkig kan

zijn, als zij de wereld vaarwel mag zeggen, zoodat hij eindigt

met haar naar het nonnenklooster te brengen, waar zij door

Gotami tot de pabbajja toegelaten wordt, dit alles klinkt als een

ware gebeurtenis, die zich vele malen afgespeeld moet hebben.

Ook G. 2 is een strofe van den Buddha en werd gesproken tot

de sikkhamana Mutta (de „Bevrijde", een naam op iedere Therï

toepasselijk; ook hier dus geen waarborg, dat de gatha tot eene

bepaalde Mutta gesproken werd).

„Mutta, bevrijd u van de boeien '), gelijk de maan, de prooi

van Rahu [zich aan diens greep ontrukt] ; schuldeloos, wijl

uw hart bevrijding heeft gevonden, moogt gij dan het gebedeld

voedsel nuttigen".

De woordspeling op „Mutta" : Mutte muccassu yogehi

vippamuttena dttena , gaat natuurlijk in vertaling ver-

loren en van de kunstige wijze, waarop deze en meer dergelijke

gatha's de gedachte uitdrukken, die er aan ten grondslag ligt,

blijft helaas niets over ^).

G. 3 toont onmiskenbare verwantschap met de vorige; zij is

gericht (door den Buddha) tot Punna (de „volle", „volkomene"):

P«yye jmrassu dJiammehi paripunnmja pcmmya
Ook deze gatha heeft niets individueels, maar wijst, behalve

door de allittereerende woordspeling, tevens door een toespeling

op de maan op een zelfden oorsprong:

•) yogehi. De vier yoga's, „atlacliments" zooals Childers ze noemt, zijn

de banden, waarmee küma, bhava, ditj/ii en avijja (zingenot, bestaan, valsclie

leer en onwetendheid) den mensch binden. (Zie yoga).

2) Mutta beteelient ook : parel en kan als vrouwennaam gebruikelijk ge-

weest zijn. Vgl. Margaretha.
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„P»i)T}H, won! von'uld van (!<• "-N-mr-nton dor wam w-yiihoid,

golyk (lt< maan op den vUflit?nd<'n tlag (vol i»);

Vorbn-ük, gohoül Vfn'ulil van wU»heid, de dilcko duistomi»."

Dhaminap.lla /.««Kt, dat nn-t de dhanunaV, waan'an !

moei wordt-n, de z«!Ven en d"*rtt-^' <!>Tii<Tif''n 'It wrir

bedoeld zyn. Men zi<t, Ikm» i;

den, die de prtvchologie der i

gaat de porzio van het origineel verloren.

Boido Then'H werden dofjr Uotainl gt»wyd.

O. 4 isi door don Buddha tot Tissfl gericht; zü werd ook door

Ootanil gowütl; de compilator pl.uiti^t haar terecht na Puopfl,

omdat er o<ik in haar gath.1 ern a.stronomi.s<rhe tix-sjieling voor-

komt; d<' geheele inhoud to<^tnt dat zy by rK< vijfde Thert, «-ene

andere Ti.s.sfl, behoort (vemnKMleiyk z^jn z{\ identiek i. maar in

haar geschiedenis is dit nieuwe, dat zü (en ei-n met

haar, die op haar volgen) eene vrouw uit den : . den

Bofihisjitta gi'Wecst zou z^n. De gaüifl's z^jn duo wvi uwrdeol-

kundig gerangschikt.

De tekst heeft:

Tii«f sikklntHKii sikkhiii/d iiiit Utm ifoi/fi uparcag^itft \

Stihhitifoijin ixtiifii/iiltn rara luke iin(i«<iva
||

Ik kan niet nalaten, hier de vertalingen van Mr>«. Uh>'8 Davidit

en Neumann op te nemen

:

O Tissn! tniin thys««lf in the tniinings thrf.-.

.S«M» that the gn'ut conjuncturt» now at han<l

l'ass the»> nol by! l'nloos»» all otlier yok»^.

And fare thou forth purged of tho deailly Drugs ').

') OiK If Irtlon «UMI. Wilt rr in ili- Ii»«m- kort»- i-rprU luii tien itli-trk«t

ligt opgriltilcn, ini>gi' iMik liifr dr niinUrkmin); r<<n pliuU «indrn; „TIktt •
more m Huk liltlr |ioeni tliaii i* itl lint *t(t\\t it|>|Nirrnl Ti"4 t r. t» girli

born iinilcr tlic lucky ular or r<iiut<-lliition of Ti«»a. i i-.«rtU

identiciil with Cnnrrr) •tiKK'**^' * w<iril-|iliiT on rAmv

Itntnrlim o( rpli^Kum tntiiiiiix iiiioral», iiiinil, '

pluy oii yoijit M intriii|r<l i» intriligililp r»<>ii

th» liirky j/oj/<i iroigunctiirpl to wit, )<>ur !• '

,

of «Il your raculli(<s, tlio niit»nt of • Buddh*, your |r>t(ing coaticUoa — nol
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lm Orden eifrig sei bedacht,

Auf dass nicht Sehnen sehre dich:

Von aller Sehnsucht abgelöst

Geh' hin, auf Erden wahnversiegt.

De vermaning om de gelukkige constellatie niet ongebruikt

voorbij te laten gaan, wordt in G. 5 herhaald: khano tam ma
ujyaccaga: laat dit [gunstige] oogenblik niet [ongebruikt] voorbij-

gaan; waarschijnlijk zijn 4 en 5 fragmenten van één grooter

lied, of maakte de dichter(es) zelf een variatie op de woorden,

waarin hij (of zij) vroeger al eens dezelfde gedachte gekleed had.

Mevr. Rhys Davids vertaalt dan ook:

Tissa! lay well upon thy heart the yoke

Of noblest culture. See the moment come!

Let it not pass thee by! for many they

Who mourn in misery that moment past. ')

En Neumann:

Bestandig solist du standhaft sein,

Beharrlich jeden Augenblick:

slip; for by this yoking of oppoi-tunities you can freo yourself fiuni tlie

Foiif Yokcs — viz., sense, renewed existenco, opinion, ignorance — which

bind you to the Wheel of Life.

The Drwjs: the Four Asavas, or Intoxicants (another metaphor for the

Fuur Bonds, or Yokesj".

Bij deze kleine strofe van Tissïi kan men zien wat Dr. Neumann bij zijne

vertaling verzuimt, door zoo hooghartig neer te zien op Dhammapüla's com-

mentaar. Tusschen geloovig en zonder kritiek alles aannemen, wat de Bud-

dhistische monnik zegt, en onvoorwaardelijk alles verwerpen, is nog wol een

middenweg. En per slot van rekening heeft DhammapSla dan toch wel Pali

verstaan en kende hij de terminologie der Buddhistische leeringen, zoodat

hij wel recht heeft gehoord te worden. Pischel zegt trouwens, dat hij zon-

der Dhammapïïla's commentaar het niet gewaagd zou hebben, den tekst uit

te geven (p. 120), zoodat Dr. Neumann aan Dhammapala te danken heeft,

dat er een behoorlijk uitgegeven tekst vertaald kon worden, al heeft hij dan

ook hier en daar varianten van andere MSS. boven de lezing van Pischel
verkozen (L. d. M. u. N., S. VI).

') Terecht noemt Mevr. RhysDavids de gatha's: „little cameosof thought",

en zij heeft het verstaan ze zoodanig te „zetten", dat men op alle schoon-

heden van deze kleinooden opmerkzaam wordt gemaakt. Ik kan dan ook niets

beters doen, dan aan iedereen de lezing van haar boek aan te bevelen.
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Wi<r oft niir (»ini«n Au(;*Mil)link

V%'rp;u'«t, orhnlt sicli l|rkllfM|M>in.

Nu komi'ii or t\v(>»« DhlrJl's, «'fiio MitUI, itjno Bhadrfl, eonu

Ui»a«ariin, alle mot uUittoreorontle Htrofen on dan volgt «-on IwihhIo

Muttfl (11):

SumitUii miilhit iintttn nihi tihi kliujjehi muttiyil

W«»l \'r\\ vfMinvjuir! vrij U-n ik iloor müne bevryding van

drio krf>mmo dingen,

Van den v\|z<'l, van ilon Htam|M>r on van <lon gohochoMon

ochtgonoot. '(

Vrij Im'h ik van |don kringlnnp van| golioorto on dood;

Wat tot |liorniouwd| )H<staan loidt, i.s uitgorooid.

Uit dozo gntha s|)n<okt oon goliool andoro goi>»t; hot i» do

zucht van vorlichting van do vrouw, dio Ijonwlomt, nu zy ont-

knnton is lum ontlnigol^k gowordon Unvstamlon, on n»»g ondor don

lovondigon indruk verkourt van allo», wat haar drukto.

Toch zogt do coniniontator niot, dat dio man haar sl<-cht bo-

handoldo; h^j gaf hiuir zolfs dadoi^k to«'stomniing tot lian- pal>-

bajjn. K)ndor do vorsohiilfudo vornion. wiuirin oon liuw.-li)k tot

stand kon konioii, kwam dio van don vorkoop van In-t moisjo

aan don man vooiviililig voor 'j. Zy zolf had daarbij gi-on stom;

hloof na hot huwolyk il«« wtnlor/ydscho liofdo uit. dan moost do

vmuw hot wol als oon vorlassing In-schouwon, al» zü vry kwant.)

Toch i» hot woinig iHlolmotMlig. dat Muttfl. nu zü zolf gi'lukkig

i», zich vonnaakt met hot dichten oonor g.lth.! ton ko»to van

oon man, wion z^ nit>t« ten la»to kan K^ggon, dan dat hy door

do natuur misvomid is. Aardig al» do strofe i», ongaarne als

men haar zou willon misson. omdat zy on» woor ovon iota van

hol workoiyko lovon t<H)nt. valt liot toch muoiohtk. luorin ilo

gfltlifl oonor „arahantl" to zion. <>f kan h' i vju» ««on

spotvogol zyn, dio door Muttfl"» labluijj.l t' ; i'l goprik-

koUl woni?

) i>e roiiimrnUitar lOfit rvrnwcl: it«n v\jtrl, i|pn kn>mmpn ru^, liirn ig

by liet iitAm|>on krt>rg (Hit i> m*«>I luiriiiKpr gpipgd). ca den kroiiitnrn echt-

genoot.

M Zie Jolly. Kerht tin<l Silte, S. &I, 5i
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G. 12 wordt toegeschreven aan Dhammadinna, een der voor-

treffelijkste prediksters. Er schijnt geen reden te zijn, om er aan

te twijfelen, dat wij hier met een historische persoonlijkheid te

doen hehben; haar geschiedenis wordt ook verhaald in den Ma-

jjhimanikaya I. 299. Zij was de vrouw van Visakha, een voor-

naam burger. Deze was tot de leer van den Meester bekeerd,

door hem te hooren prediken en hij was terstond een anagamï

geworden. Toen hij thuis kwam, brak hij allen omgang met zijn

vrouw af, maar gaf haar vrijheid, om naar haar familie terug te

keeren en zooveel rijkdom mee te nemen, als zij maar begeerde.

Zij wilde echter niet nemen, wat hij versmaadde en trad ook in

de orde. Zij begeerde echter meer rust en stilte, dan zij bij de

bhikkhuni's te Rajagaha vinden kon en vroeg daarom verlof,

buiten in een klein dorpje te mogen wonen. Daar bereikte zij

in de eenzaamheid het arahatta en meende, dat nu de tijd ge-

komen was om weer naar Rajagaha terug te keeren. Haar

vooi'mahge echtgenoot vernam haar terugkomst en ging haar

bezoeken; om haar op de proef te stellen, deed hij haar de

moeielijkste en ingewikkeldste vragen en zij beantwoordde zijn

vragen met hetzelfde gemak, „alsof zij met een mes een lotus-

stengel doorsneed". Ten slotte zond zij hem naar den Buddha,

maar deze getuigde, dat hijzelf deze dingen niet beter had kun-

nen zeggen en noemde haar de eerste onder de bhikkhuni's, die

de leer konden verkondigen.

Overigens wordt er aan haar slechts één enkele gatha toege-

schreven en deze is nagenoeg gelijkluidend metDhammapada 218 ')

;

wellicht was het een harer geliefkoosde spreuken, waarom het

,haar" gatha werd ^).

") Dhammapadam, palice cdidit V. Fausböll, Hauniae 1855, p. 39, waar

men tevens de Latijnsche vertaling vindt. — Ken Engelsche vertaling van

den Dhp. door Max Muller vindt men in SBE X.

2) Zie Afvaghosa, Sutralaiiikara (ed. Huber) p. 205, waar de Buddha zelf

verhaalt, hoe hij Dhammadinna bekeerd heeft: ,je l'ai expliquée (laLoi)

aussi a la bhiksuni Ta-mo-to-na, dont rintelligence n'était pas profonde, et

je lui ai procuré une intelligence profonde de sorte qu'elle pouvait résoudre

les questions difficiles des hommes éminents". — Journ. Asiat. 10" série, T. XII

(1908), Afvaghosa, Ie Sütr. et ses Sources, par Sylvain Lévi, p. 57, ss.

Aldaar, p. 120: „Ta-mo-ti-na (ti, et non to) est la Dhammadinniï pSlie,

héroine du sutta 44 du Majjhima, I, 299 Le nom de Dh. est donné
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O. ]:<, il« Htrofi* vun VtHakhfl (niot ili- milddailigo uitOsikil»

k(H>rt U^nig \)\) (!*' gfltliil'H <i)'r iJ<«rti(.' Patücflra's (118):

DcH^t don wil vun di.*n Huddha ; al» men dien godaaii litH-ft,

b«rou\vt hot üiJH niot.

Wa.Hcht «nol uw vooton, en zot u ufgczondord noor. ')

Suniuna (14) en Uttarfl (Ui) recitecren woer gSthfl'», di«« de

Buddhii gesproken zuu hoblK«n. SunianO, dio in haar üudenlom

de pahbajjn verrichtte, watt de zuster van i'aM*naili, koning van

KoMala. Z^j waclitto, omdat haar grcxjtmo^iler liaar zorp-ii nog

Ix'hfM'fde en ^;in^; i-<THt na den dix>l van dezo in de ordo. Maar

gathn iH b^na i;<-li)k aam die van .Thurikil" (1).

Dhanimn (17», die i>ok op gevonlerden N-ertijd in de orde trad,

nuM'ül wiicliton op den doKl van liaar «rhtgonoot, die g»H.'n toe-

Hteniining wildi- geven.

Sa()ghfl (IH), evene<«n» bt»jaanl, die liaar kind<Teii. h:iar riikdMin.

alle» verliet uni bhikkhuni to worden, Hprok:

„Myn hui.H heb ik verlaten, ik b»»n wc^;>;ftrt>kkeu, nign

kr<i<).sl, nui» kudden, waar ik prü» op «teldo - ik heb hel

0|)ge|^evt>n ;

Kn hart.st'Klit, haat, onwetendheid — ik heb er my van

ontdaan

;

Met den worU'l ia de dortit (bog(<i>rte) uitgerukt, ik U.>n tot

ru8t gekomen, ik bt>n .nibbuUI". (D. i. ik ken den vrede van hot

Nibl)flna', lett.: ik Ihmi uitgedoofd.)

In Nandn. Abhirnpa (de .Schoone) gi.>niuiniil. ilv. _V(, lirbU^n wO
het miitM<'hien zeldzame gt>val (voir z<x)vei .: althan.t

geboekstaafd z^jn) dat iM>n meisje, wier vei f, togen

haar wil il<x>r haar outlers tot het kl<x>sterlevi

:

n werd.

Haar getichiodenis herinnert luin die van Klein. i. want ook z\j

»ou« lil fiirmi' «aiiwr. |)|itirti)iiilinii.>
" -

f,w

|ioiulttnt lik vroiiiii rhiiioi»!' <lii Mi or-

rtMi|iuiidttii( nu 4-4 ilu Mrtjjiiiiiiit, ilmi:.. _ U
furinn Ka-lo „Juio df> Ui l/ui", furnie qui ne r^ponJ p«a a I>b«rin«diiuia „L'***

donn^" et qui Miiiblo «upikiiwr un autrv oriKinal".

') Ifpii «rrKplylie hier de twee venM-hillende vertalingen, die Mn. Ith. D
f[i<geTen heeft, IHMilin» Sniert, p. 18, 74.
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wilde den Meester niet gaan zien; ook toen tooverde de Heer

haar het beeld eener vrouw voor oogen, liet deze vrouw schijn-

baar verouderen en verwelken en sprak toen tot haar:

„Aanschouw dit lichaam, Nanda, ziek, onrein, kwalijk riekend;

Verwijl met uw gedachten bij het afzichtelijke, [met] rustig,

standvastig [gemoed] ');

Verwijl ook [met uw gedachten] bij datgene wat „animittam"

is ; ruk uit, wat u tot trots doet neigen

;

Dan zult gij vredig wandelen, [tot rust gekomen] wijl gij tot

klaar begrip van uw trots gekomen zijt ^).

In de gatha's van Jenti (21, 22), die tot het aanzienlijke ge-

geslacht der Licchavi's te Vesall behoorde, is niets belangrijks,

noch in haar geschiedenis.

In „een zekere TherI, eene onbekende bhikkhuni" (MS.), die

echter door Dhammapala de moeder van den Thera Sumangala

genoemd wordt, vinden wij een lotgenoot van Mutta (11 j. Men
vergelijke ook den aanhef:

Sumuttike siünuUika sadhu muttika mhi musalassa
|

O, gansch bevrijde! wel bevrijd voorwaar! bevrijd ben ik

van den stamper ....

') Gedachten en gemoed zijn samen slechts door het enkele cittatn nit-

gedrukt.

^) G. 20 is zeer moeielijk te vertalen; bij Dhamniapiila ontbreekt het com-

mentaar geheel en al. Childers vertaalt animittam door „unconditioned,

free from marks or attributes, free from the three nimittas, rciga, dosa, mo?ia".

Zelfs Mrs. Rh. D. vertaalt slechts: „That ponder wliere no Threefold Sign is

seen", hetgeen niet te begrijpen is zonder de literatuur, waarnaar zij verwijst.

Zij zegt in een aant. : „animittam^ ideals not dcpending on what is imperma-

nent, or on what makes for sorrow, or on the presence of a persisting sovil-

entity". Zie ook haar verwijzingen voor het woord mana. P.salras, Sisters p. 23.

Den ablatief manabhisamaya heb ik opgevat als: na ingezien te hebben,

hoe verwerpelijk trots, eigenwaan is. Childers: afe/nsamaj/a = penetration,

comprehension, clear understanding. Mrs. Rh. D. vertaalt aldus: „Hath the

mind niastered vain imaginings (then mayst thou go thy way, calm and

serene)." Neuniann heeft het zich met deze gatha een weinig gemakkelijker

gemaakt; zijn vertaling lijkt mij volstrekt onbevredigend (S. 276):

Und bist du tapfer, bist du rein,

So gehst du kühl, erloschen hin.
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Zy wuM lil* vnniw vun con riiun(l(*niii:ikt<r (bie'/i'iivU-cbti'r) on

bekluuKt '/Ach in iuiur giltliA'ti, <lut /.y Ihmii no^ iiiimivr tt'^ld dan

ilo paruMolM, diu hy uit bin7.t«n vur\";uirdij{de : aJiiriko me chattakiuf»

ra pi (coinni. : fi tii) ukk/uiliku me ilnliiMabhara
||

„Do «cli;uunU'l<Ki/<« (viTburn oritbrf-kt) my <»nk<-'l „panwol",

(111(1, <li<» <«r| onodgiyk uit/ir, (omdut ik ino't nmttaan mot]

p()lt4<n ««n puniK-ti (fig. iin't di<n ri)«tp<>t, ukkhali)" ').

Ilt't vordimit du aandacht, «lat do Thora Sunia/^Kula ovi-nal»

Muttil ((i. 11) zyn vroUKdo uitjula«lt ovor do Ijovrydint; van ilrio

„kroinino dingun" '; un dat du aanvangnrogol van zyn li)*<! fTh<*rag.

48) iduntlok i» mot dion van do «trofun zynor mtHMlur:

Sumutliko siimitUiko nilhu HumuUiko mlii tihi khitjjukrhi '

') t>rii> viTtiilinK iMTuat i>|> ilo iiilIrKKiriK «mi I>lianiiii4|>ala . ItorUr •inii in

lU'n l'nli-lrkiit kun hr( i<*kpr iiirt K'*"'K'' «"itira ; wcr fraiti, nmni «miK irrr

viy, verUult Mm. Kli. L).

:

O womnii wril «<<l frrp ! how frer aiii I,

Mnw ihoroii^hly frpr frum ki(ilii>n HriiHKfry

!

Mr ataiiioil niitl "quulnl 'iiiong niy r<iuklng-|tu(<

My liriitul liii«b<iiiil niiiki*d a<i even lou

'l'han (lif «unohailpii he nitii and «ravp» ulway. ip. 'i:>i

lh> vprUiaUter liepM ile i>|i iicliipir unb<>Kru|>(>li|ke iniiuchien r»rru|ile)

gnthn 4>|>gevat nnur ili- itiuiwgtiiigen, ilio lirt romniPnUar gf^ft, w«jir«ita ik

ilr WiiiirJ)' ninl wang Ir iM-.xiriIrrlrii , cigniluk heeft iij dan ouk liier eeno

vrrliiliiig ivin hrl coiinnrnlaur in rrn >lii'li(ri lijken Vorm gegoten.

ViNir dr ruriomleit moge imk liirr Neumann'* vertaling volgen:

„Ihl Kreie, Inlig iil>gr|i><il,

Viini Krohiir lii«t du fi.d» Lefi-eiC -
:

Kiu lliibo hrim iincli bulilen gehn
Uni (leid rur ihn, die itrmr Magd". (S. S77|

In lirt rniniiieiituiir kun lirt |ir<>iu<lrrl van t^n üklivAna •tekrn ; onmo-
grlyk komt de uitleg «aii |i|iiiiiiiii;i|>.lKi mij nirt «oor. Nniniunn «rrvter|il

dien ei'litrr; in den nhirtko een jilyojln) Ie iien, i> niikM-liien ut>k niet vry

viin geioclitheid, al verwytl hy naar een |daat< bg Manu

') Well rid .... nin ! frum tlieM< thive cruoked taika and tuolt,

Rid »' iiiy reii|iing witli your licklet, rid

Of trudging afler (iloiiglii, an>i rid't my back

Uf bonding oer IhoM wretched liltle «|>«det (IV llrelhren 47

1

II
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De drie liederen hebben vermoedelijk denzelfden auteur of zijn

varianten op één origineele gatha. Het is niet noodig, Mutta's

lied en dat van Sumaiigala's moeder daarom aan een Thera toe

te schrijven. Deze Thera kan in werkelijkheid eene Then Suman-

gala geweest zijn; het is niet onmogelijk dat in de zeer nederige

klasse der bevolking, waaruit de commentator den Thera en de

beide Theri's voort laat komen, de vrouwen veldarbeid verrichtten.

Sumahgala's moeder had het nog niet gebracht tot een zacht-

moedig oordeel over den man, die haar ongelukkig maakte, en

de bitterheid waarmee zij zich de veronachtzaming herinnert,

die haar deel werd, toen de bloei der jeugd van haar geweken

was ')j de wrok waarmee zij terugdenkt aan de ondankbaarheid

van hem, voor wien zij had moeten sloven on zwoegen, wekken

wel eenigen twijfel aan haar goed recht om in haar volgende strofe

uit te roepen „dat alle hartstocht en haat nu uitgeroeid zijn".

(De commentator zwijgt er over, evenals in Mutta's geval, of de

echtgenooten zich in geen enkel opzicht over hunne vrouwen te

beklagen hadden.) Het lijkt mij het eenvoudigste, ook in Mutta

(G. 11) en Sumahgala's moeder niet de dichteressen harergatha's

te zien. Als hoofdpersonen van akhyana's werden haar de gatha's

in den mond gelegd, maar zeker niet op het oogenblik, dat het

arahatta bereikt werd. En tusschen GG. 23 en 24 is vermoedelijk

een proza-gedeelte weggevallen.

GG. 25 en 26 worden aan AddhakasI toegeschreven (zie blz. 82).

Van haar verhaalt Dhammapala, dat zij onder den Buddha Kas-

sapa reeds eene bhikkhuni geweest was, maar dat zij eene TherI,

die tevens eene arahanti was, gesmaad had door haar uit te

schelden voor lichtekooi. Tot straf moest zij nu in dit leven

zelf het bestaan der prostituee leeren kennen, hoewel zij geboren

werd als het kind van een rijk en aanzienlijk burger in het

koninkrijk KasI (waarvan Benares de hoofdstad was). Ter ver-

klaring van haar naam verhaalt de commentator, dat de dage-

lijksche opbrengst der belasting in het rijk Kasï duizend (geld-

stukken) was, dat deze courtisane in ruil voor hare gunsten ook

duizend (geldst.) eischte, dat zij daarom KasI genoemd werd.

(Als men bedenkt, dat de beroemde courtisane AmbapSlï, die

') Zio Commentaar en Mrs. Tili. P. p.
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<lo gloriu vun d)* Htad Vi>hAII v/oh, /.ich tilochU) met v^ftig livt

>MiUili<n fii ilat Salav.itl, de niot minder b««rot'm<lu

vun Kfljupiha, hoiiilcnl untvinK '*, dan lOkt du Hoin, •:

ka«l riHchti', buil»'nsix)riK lnx>k'. In liiuir ,N<il<'s on \..\t.\ h<-.

Cond."(JKAS HK)!, p. HÓOff.» di-<.lt Mn*. lUi. D. uILtN-i m.-.|.- ..vrr d«

waarde van (;*'ldHtiikk<*n i*n ovrr don (\vm;Ii1.i k<>|>«'ri>ii k

o. a. dat do courtitwini' '»<) i>n KX) kali. v<Tdiontl<'. maai .

who mainlaincd Iioum-m of ill r»<put«« (to u«« a Wf»t<Mu iiliuu»')

could iLsk 1.()(X) in ont' day". Wi-Uichl hebU'n wy, //xi wy
Uliamm. mojcn K»'I<x»vt«n, in A. »M«n vrouw tn /.ion, di<' aan lu'l

hoofd van zulk ovn omhTnomiug stond.) Door do ovn of andere

oor/aak werden haar inkomsten tot op de helft vennindenl on

%ou men hiuir Ux^n A^ijhakib<I K<*nnemd liebiwn („Half-Kfltti").

of Dliammapnia dit verhiuil „lierau.>*Ki'klÖKelt" h<H«ft? Dt< tekst

van hmir ({flUiU's lx<vat het wikjhI uddlut niet '). K»'n der MSS.

heeft weli.swaar in de ••erste «tnifo den variant addhr, maar zoowel

PiHchi'l al.s Mfliler hebben de lozinj? ngghr verkozen. «^»k Mn*.

Rh. D. heefl zich luin do lezing lujijhv gehouden:

„No losw my fee wüa than Ün- Kfl.Hi roalm

Paid in revènue - thi.s wa.s 1>ju*«hI on that,

Value for value. — 8o the sherifT üxwl" (p. 26).

Hot zou du.H kunnen Hch(|nen, alsof de overheid zich met znlke

tnmttacties lH»mo«<ide. Overigens is ile mtjamn d'iscli-

dien Mrs. Uh. D. den Siu-hff noemt, h\\ Dhamm. de /.

jano. In hiuir gflth.I's i.s )K)vendien niets, wat er op w(j.-«t, dal /y

eono hetaere geweest zou z^n. Zy spreekt van haar «m'iko, die

geiyk wa.s aan de opbr»<ngst van KasI en dit woonl kan evengoed

lH»te«>kenen : koopprijs (der bruiil nl.) *).

Cittll en Metlikn, twee zwakke b«<jaanie Zustern, hebben na-

genoog gelijkluidende stmfen.

In 00. 33 en 34 hebben w^j opnieuw de onttHH>zeming wner

•) Kern, OckIi. v. Ii. Iludilh. I. 1^1

*) Neumnnn luwmt hitar A4^h«kniiil <» «al aiUfha' u|> «It Stir. tUfAya'

=» ryk.

*) /.ie nog V'Viir Ailillmkn»! MahaT*(ClP> VIII. S rn ilr **nl. by drir plaaU
in SliK XVII, iMK. IO,*i, wuiir ovrr ilc lM<l<*<>lieni> v h. woorJ grhiuiiirlij wurüt
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courtisane, Abhaya's moedor. Zij was eene vermaarde schoonheid

te Ujjenï geweest. Koning Bimbisara van Magadha had van haar

bekoorlijkheden vernomen en wenschte haar te zien. Zijn puro-

hita (huispriester „hofkapelaan") wist door zijn toovermacht een

yakkha te bezweren en deze bracht den koning naar Ujjenï over.

Eenigen tijd later ontving de koning bericht van haar, dat zij de

geboorte van hun beider kind tegemoet zag. Bimbisara antwoordde,

dat zij het kind zenden moest, zoo het een knaap was. Dienover-

eenkomstig zond zij haar zoon, toen hij zeven jaar oud was, naar

den koning en deze liet hem aan zijn hof opvoeden. Maar de

knaap werd monnik; hij predikte eens den Dhamma, toen zijn

moeder zich onder het gehoor bevond, met dit gevolg dat zij

haar zondig leven vaarwel zeide en eveneens in de orde trad.

(Zie Therag. 26, 98; hij spreekt niet over zijn moeder.) "Wellicht

zijn dit twee verschillende Abhaya's. Haar eerste gatha is eigenlijk

die van haar zoon, en zij herhaalt die slechts:

„Aanschouw dit lichaam. Moeder, dat van de voetzolen tot

aan de haren op mijn kruin onrein is, kwalijk riekend".

Over het weerzinwekkende van het stoffelijk lichaam pein-

zende, bereikte zij het arahatta.

GG. 35 en 36 hebben ook weer een niet te miskennen verwant-

schap met de vorige. Zij zijn van de Therl Abhaya, hebben een

gelijksoortigen inhoud en hadden haar oorsprong in meditatiën

van denzelfden aard. Zij was ook uit Ujjenï geboortig, behoorde

tot een aanzienlijke familie en was een vriendin van Abhaya's

moeder. Toen deze de wereld vaarwel zeide, volgde zij uit liefde

tot haar vriendin dat voorbeeld. Ook voor haar was het weer-

zinwekkende van dit vergankelijke lichaam het uitgangspunt

harer contemplatie. De gatha's heeten door den Buddha gespi'o-

ken te zijn.

Sama (37, 38) verUet de wereld uit droefheid over den dood

harer vriendin, de upasika SamavatI; haar slotstrofe is gelijk

aan die van Abhaya:

„Viermaal, vijfmaal verliet ik mijn kluis

Zonder de gemoedsrust te kunnen vinden,

Zonder mijn gedachten te kunnen breidelen.
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Z<M» (iti «lifii tm>.stainl van onnwt» kwum voor mlt '!• artitsté-

iiiu^lit; <l<« hunki<ri>nilü IwgiMTU' 'm ui^^erociil 'i

K»'ri ;unl<r<' Sflm?! CW— 41) waw •'Von<»»'n.H ••••n vinnil.n \.iii

Sarnavatl, k'HK ovcruM'n.s in <lo orde uil «Inx-flifiii <>v<t ii;uir

(lood; iloor (l<tn inhoud bchof)rcn luuir g/ltha'H by tl»- vurifji'. H<-t

duurdo i'vonwul v^f i-n twintig jan-n, vo<')r zy d»- rust kon vin

don, dt' liocrscliappy ovt-r lift onru.ntiij;" gfniofd m <!•• i,'fda<lit<-ii.

di«' altyd wtMT vorwijldt'n \)[\ di* ilingt-n dezor wtT<-ld on d'- gf

Dictingxn, dii< de bhikkhunl op moet kunnen guvcn.

Uttanifl (42—44) lH<hoort fK)k by de groi-p van haar, die oitmI

K«"«'n ruMt konden vinden; maar zy ljfK)nlt> ra{.lcJlrfl pntliken en

deze sttiionk haar, wat zy eerst teverge«>fs gezocht had.

Na de n.ltlin's eener andere Uttam/l (4ó— 47). die veol lijken

op eene |)^\ • Verhandeling in n

bracht, en . van l'antik.l i4s

leerde, toen /.\i /^i^ Ikm' gewillig een olilaii! .

het bi'Vel van zyn dryver. komen de g.lth.T-' v;ii.

zy was te Sttvatthl geboren en et<ne vrouw van di n k"iiii:.

Kosjila, die h.uir tol den rang van k<u»iiigiii verhi> f na •:•

lM)orte van ei;n diK-hU-rtje, .IIvJl. Hel kin<l .stierf en dagelyk»

bezocht zy de plok, wa;ir men het lykjo verbrand hail. K-ii^

ging zy den Muddha ho«>ron, m;uir in haar onru.st stond zij -

dig weer op en liep njuir de AjiravatI, aian wier oever zy •

jammerklacliteii ronddwjuildo. !)«• Meester, in de Gamli

(,Wiero<ikkamer") gezeten, vertoonde zich aan hjuir in wn viM'^-n

en sprak

:

„Myn kind, myn Jlvfl", zixi wei-khuiKt gy in hot woud; kom

tot uzelve, L'bbirt!

Vier en tachtig duizenti |d«x;hters|, alle .Uva gehooton, zyn

op dien di-Kxlenakker da;ir verbrand;

Welke van die allen is het. die gy In-we^-nt?

') Ik vtwl niy liiol lig nirirhU', Jf liiMt»Ui (rflthJ hrhiiurlijk U- %i»rUli<n :
.'»"•.

;W, 41 («'««n «ntlriv Silmm «ijn iili-iiln-k

waar in fiiuiif irniiiwliiij; lirir »<>i-«.

ibr pfii doril iIi'iiWImh'IiI nfvcn, *mi :«l «•• - . ;. ^ .;....
,

ligt. Het t|ir«>okt vitn iclf, Hat ik gtvii «rrtitliDK vau rrn «prtaling «rnu-h

te gPVlMI.
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De Buddha bedoelt : „in ontelbare levens hebt gij ditzelfde ge-

leden, het verlies van uw kind beweend. Wat weeklaagt gij

over rampen, die onvermijdelijk in het leven van eiken mensch

geleden moeten worden?" Gelijk zij zich niets herinnert uit die

vroegere levens, en het dus is, als had zij nooit die smarten ge-

leden, zoo wil hij, dat zij deze smart, die niet vreeselijker is, dan

wat zij reeds ontelbare malen geleden heeft, te boven zal komen,

zal gaan beschouwen als iets onwezenlijks; maar tevens, dat

zij voorgoed boven deze smarten uit zal rijzen, door te trachten

naar de verlossing uit den samsara, met welken de smarten onaf-

scheidelijk verbonden zijn. Evenals bij KisagotamI is de eerste

schrede op het pad naar het arahatta de berusting en die vinden

zij, doordat de Meester haar wijst op het algemeene lot, op

smart en dood, die iedeis deel zijn.

Ubbirl werd door de woorden van den Heer tot nadenken ge-

bracht en zij sprak toen deze gatha's (het geheel is dus een toe-

spraak van den Buddha met het antwoord van het getrooste hart):

„Hij trok mij den pijl [uit het hart] voorwaar, den onzicht-

baren, die in het hart stak.

De smart om mijn dochtertje, die mij, gebukt onder kom-

mer, verteerde".

Het slot is een juichtoon, dat zij den vrede van het Nibbana

bereikt heeft, en haar toevlucht gevonden heeft bij den Buddha,

den Dharama en den Samgha.

In Sukka ') (54—56) ontmoeten wij weer een predikster, die

door haar bezielde woorden eene boomnimf dermate betooverdo,

dat deze den boom bij Sukka's woning verliet, om de menschen

') Het Avadaoagataka (uitg. door J. S. Speyer ia de Bibliotheca Bud-
dhica III, vertaald door L. Feer in de Annales du Miisóe Guimet XVIII)
8e| decade, vermeldt tien arhatï's, waaronder eene Quklil. Feer heeft in het

Jüurn. Asiat. 8» Ser. T. I (1883), p. 407 ss. korte uittreksels gegeven, en ver-

wijst naar zijn artikel in JA, 7» S., T. 14, 1879, p. 180, waar hij in het kort

meedeelt: „Cukliï „Blanche", était fille d'un Cakya qui, comptant avoir un

fils, 1'aurait aver sa mère expulsée de chez lui, si elle n'était pas nee cou-

verte de vétements blancs. Elle refuse Ie mariage, obtient de se faire initier

et devient arhatl. Les vétements nés avec elle composaient toujours son

costume de Bhixuni".
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t^ Rajflguhn ;uiti to gaan Hporcn, nm ti>ch naar SukIcS to komen
lui«t<in'n.

Sela (57—Wi) wjw de dochUr van il<'n koning van A|avl. Haar

guwliicdi'ni.s irt ••••n ilcr kli-inf M.lnilcgi«ndfn 'i uit di-n Bhi-

kkliunlwiriiyutta, wmirvan df gntli.l'.s in de Thfrtgflthil voorkonu-n

(uitgozondt'rd di«' rior Ixddo laatsto legondfn). Winditich kont

aan don BliikkhiinI.Hai|iyutta dn oudste on h*^te lezing van d<>n

tekst toe (S. l:W). Diuir do proza-omUlHting ilor gfltha'H n!i«'Mi'«-K

geiykluidi-nd i» in di« verschillende legenden, is di* miHle<lwling

van een enkele voldoende:

„Aldus hel) ik vernomen: Op zekeren tyd verto«>fde de llerr

Ie Snvatthl in het Jctavana, den lusthof van Anflthapiijijika.

Kn A|uvikn, de hhikkhuni, kleedde zirh des inorgcn.H, nam
l>o<ielnap en gewaail ^) ni begaf zich na;jr Snvatthl om haar

voedsel op te halen.

Kiulnt z\| iM'dclende door S,l\ lan was en na don

miuiltijil ') van haar heddtoclit t- ! \viu«*. J.et;af zij zich

njuir •«••n donker hosch, om d<' «•(•n<'.a.ui»liii<l te zo«'k<ii.

MJtra, de H<M)ze, verlangendf de lihikkhuni Alavik.t vre«'s ;un

tl» jagen, hiuir te do<'n rillen en het luuir te Iwrge te di«'n

ritzen, en hegei-rende h;u»r afkeorig te maken van de emz^uim

heid, U'gaf zich naar de plek waar de bhikkliuni Alavik.l wa.-^.

Kn dimr gekomen, sprak hU lie lihikkhuni Ajavik.l met deze

gllthn aan

:

„„In <lez« wereld is er geen ontkonn-ii : *i

Wal wilt gO hereiken met uw e<>n/.'iamhciii
.'

(leniet den lust en de liefde;

W«><>s niet eene, «lie te laat berouw heeft.""

Nu dacht de hhikkhuni Ajavikil hy zichzelf: „Wii> is dal,

men.sch of iiJft in<>ii.Hch, die ren gJlthfl uif.spnvkt'i*"

Kn «Ie hhikkhuni Ajavikn dacht l>y /.uh/.rh': .D;if is dii> Imhiz,.

•) Windiitch, Mam iind llud<1h.i S l:n*n

«) riiiirii, wmhi. n liicr .iIIitii IioI «|i|HTk|r<<<| b«><liH<lii.

') IHirc/nVihalliiin mtk : iii ilrn n.tiiiiililii); «)' |i 1 1 J <• r «^
*) MiiudiiiHiiiM , Pil wol: mui drii «amdli-o, dm ^ er i( i;r<>ii heil, gt*n \cr-

loviiiig. \V lil dl SI- Il : Eiitnniii'ii. Uli. h. : p*c«|«.
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Mara, die mij vrees wil aanjagen, mij doen rillen, het haar te

berge doen rijzen; verlangend mij afkeerig te maken van de

eenzaamheid, spreekt hij een gatha uit."

En de bhikkhunï Alavika, bemerkt hebbende, dat het Mara, die

booswicht was, antwoordde Mara den Booze met deze gatha:

„ „Wel is er ontkomen in deze wereld

;

Door 't recht begrip heb ik dit gelukkig bereikt.

Nietswaardige bedrieger, booswicht;

Maar den weg daarheen kent gifj niet!

De lusten der zinnen zijn gelijk aan speren en spiesen,

Als messen [verwoesten zij] de lichamen;

Wat gij lust en genot noemt, dat is mij onlust.""

En Mara de Booze begreep: „de bhikkhunï Ajavika kent mij",

en treurig, mismoedig verdween hij vandaar." ')

Soma, evenals Sela met gatha's, aan den Bhikkhunisarayutta

ontleend, volgt hierop. Mara tart haar, door te zeggen, dat een

vrouw nooit zal kunnen bereiken, wat voor de wijzen reeds zoo

moeielijk te bereiken is. Zij antwoordt hem, dat de vrouwelijke

natuur geen hinderpaal is voor haar, die met inspanning van

alle krachten naar het hoogste willen streven.

Bhadda KapilanI (63—66) was de vrouw van Pippali, die de-

zelfde was als Mahakassapa ^). Voor de geschiedenis van hun

huwelijk zie men Psalms, Brethren, p. 389. Zij verzaakten tege-

lijkertijd de wereld, maar Bhadda trad eerst in de orde der

Jaina's. Zij waren reeds in eenige vorige levens echtgenooten

geweest en hadden steeds eendrachtiglijk naar deugd en heilig-

heid gestreefd.

GG. 67—71 worden aan een ongenoemde TherI toegeschreven;

') Dhammapala noemt Sela de dochter van den koning van Alavl, van-

daar haar naam Alavika; n". 9 van den Bhikkhunisainyutta bevat de legende

van een zekere Sela, waarvan de gatha's niet in de Therïg. opgenomen zijn.

(Psalms Sisters, Appendix. — Windisch, S. 146). Of zij dezelfde is, is niet

uit te maken. Agvaghosa (p. 206) vermeldt de bekeering van Tche-lo, „criï-

manerl agée de sept ans, capable de vaincre les hérétiques". Keer
ziet' er echter Cala in (Therïg. 182—188) J A, iO-'e S.T. XII, p. 121. Zie aant. 7.

In den Suttanipata wordt de bekeering van Ajavika verhaald, den koning

der Yakkha's. (Vertaald door Fausböll in SBE X, 29—31).

-) Haar legende wordt verhaald door l'.iiddhaghosa in zijn Manoratliaptlraiu.



169

maar <!<• cornmf<nUitor wiM-t to vj'rhfth-n, dat 7.y do voedster

van raj.lpall gewtn'Hl kr t*'gfH)k im-t ilrzc in ilu <»r<l<- n<'lrf«l<>n

wa«. I)il alli'H ÏM nift z«"<t \viuii>M:hijnlOk op grond van liaar

üigon mi'diMicfling, dat hot vyf on twintig jaron duunl»-, voordat

zU ruHt nn vrodo kon vinden. D»- lUiddhu toch wa:* ong«v«MT

Vüortig jart>n oud, t^nsn MahflpujapatI di; wereld viT/uukte, dezo

zolf ni<M<t dus ininntenH /.««s on vyflig jaron g<'Woe«t zyn. on

haro votHl«tor dun do zovonlig vourhy. Dan non lo wordon on

nog v^jf on twintig jan^n lang to tolilMtn, vrwnlat nn-n den vrwlo

duolachlig wordt, is moor dun mon goliMVon kan, ui is mon
iN'roid aandachtig naar I>haninia|>.11a to hiistoron!

In VimaLt (7L' 7*1) ontm(M>ton wy wo«t o«.ni' vijonnalige cour-

tisano. Zy was do dochtor oonor m«H'dor, dio zolf ook e«n z<in

<lig lovon loiildo. Mon vorhaalt, «laf z\) wild<" trai-hlon, don

Thora Moggall.ina '; in luuir notton to vor^trikko|l. dij<ii dat dozo

haar gostrotig b»<rispt»' on do oor/aak word van haar Iwkwring.

„Dronki'U door m^n schoonhoid, myn gostallt», trotsch op

m^n V(><)rs|MM'(l 'i, myn vonnaardhoid, m^n jougd, bespotte ik

andorrn ').

Dil lichaam siordo ik i>p [/.oodat hol| velerlei dwazt* tjial

[sprak
I

*).

|Kn /.oo| stond ik aan lichtoko<ii's *) di>ur, goiyk de Jager,

die 7.[\n valstrikkon uitgozot hooR": on/..

Dan komt de togen.stoUing

:

,.Nil ImhIoI ik myn voedsel, kaalRos«'hnr»«n, gekleeil m de

saipghnti

:

Zittontl aan don vi>«>l eens boom»

.

Ik waag het niot, ilo voll«<«ligi> vertaling U" g»>ven, want die

is U> moei«<iyk; wat ik aanhiUiKIo is, niuir ik hoop, zmi gi«trx)uw

') Mo)tpillniiii mol Sari|iiilta, lirl |Kiar (•r >i>omMini*U> diwiprlrn «nn

(ten lliiililliit.

)
'/.\i

IitiIiipU hrl «urm, Hat ly in Imnr hrnirp gcnool

') Wm-IiI. iiiiil<-m MMiiwnn, imMtitiiiWri grigk >\), ciir nirl inotr^t «iircva

hAiliIrn.

*) Miinr «iiKPmiiiikl tirhaaiii nyniK •!• Iirt witrr dr iaa\ Jer «rrlmlinK

') NI. iLiitr nigrii ilriir, ildiir liMiir woning l<* i|iialinrr«>rrn, Irfkrnl ig iirliipir
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mogelijk naar den Pali-tekst, maar ik mag mijn lezers hier de

fraaie vertaling van Mrs. Rh. D. niet onthouden:

„How was I once puff'd up, incens'd with the bloom of

my beauty,

Vain of my perfect form, my fame and success 'midst

the people,

Fill'd with the pride of my youth, unknowing the Truth

and unheeding!

Lo ! I made my body, bravely arrayed, deftly painted,

Speak for me to the lads, whilst I at the door of the harlot

Stood, like a crafty hunter, weaving his snares, ever watchful.

Yea, I bared without shame my body and wealth of adorning;

Manifold wiles I wrought, devouring the virtue of many.

To-day with shaven head, wrapt in my robe,

I go forth on my daily round for food;

And 'neath the spreading boughs of forest tree

I sit, and Second-Jhana's rapture win,

Where reas'nings cease, and joy and ease remain.

Now all the evil bonds that fetter gods

And men are wholly rent and cut away.

Purg'd are the Asavas that drugg'd my heart,

Galm and content I know Nibbana's Peace."

Deze vertaling is ongetwijfeld, wat men een „vrije" vertaling

noemt, en toch doet zij meer recht aan den tekst, dan een

letterlijke zou kunnen doen. Men vergelijke ook het verschil in

rhythme tusschen de beide deelen : den statigen toon in „to-day

with shaven head ", waarin de bezadigde rust der bhi-

kkhunl doorklinkt, met de beweeglijke versmaat van het eerste

deel, waar zij haar „vlindertijd" schetst.

Nu volgt Slha (77—81), die uit wanhoop, dat zij de kwellende

gedachten, die haar steeds weer naar de wereldsche geneugten

deden verlangen, niet van zich af kon weren, zelfmoord wilde

plegen. Boven die kwelling verkoos zij het vooruitzicht van

opnieuw in den Samsara meegevoerd te worden. Zij maakte

een strik, bevestigde dien aan een boomtak, legde de lus om
haar hals en trachtte nog eens met inspanning van alle krach-
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ton t<' l><Tfik<'ii, wat /.y aUU«l tovtTgwfH gt^tf^h* ha'J. !n «lat

oog<<n))lik vit'li'n il<' lKK«i«*n, «lic hjuir gt'«««t ;i li»-

toni hifl<li<n, wi-g: „ntUui» riniurri mr": „nii ixy

vr^il (K<«woril»<n)". Wut ur «'iKt-nlijk in dit )xig)<n)>iik iii»*t liaar

golw5urd<«, /.rxxlat haar z»'lfm<Kiril onnoodig wa«, i» in'»oifluk to

iMtgrypi-n; «!•' cümini'iitator vorzfkfrt ownwel, dat z\i in dat

oogunblik den Htnat van araliantl iN-ruikto.

Do gi>Hchiu4loniM van Siindarlnandfl (82—H6) l» wn h<>rhaling

van dio van Abhirdpannndfl, ook haar gflthS'H z^n o4>n herhaling.

Ook do nanu'n /4|n vrywfl idi<ntit>k, want l>«'ido U>to»'konon : do

schoon»' Nandn.

Dv> gfltlifl's rM)k dt-r volgi-nd»' Thorl'j» z^n fraai, maar ht<bU>n

toch in inonig opzicht dt-nzrlfdfn inhoud ««n h«-t i- i t«'

Mpruki*n, dat daar, waar gfro<Mnil wordt in li»'t • an

NibltAna, in <li' uitlilussching iI<t hart.xt<Mlif.-n, in df U
dor drirton, oon zokon* i-ontoiughful h<'<Tx ht door do i

d««rz»'|fdi' «trofcn, dio dus «if g»<nnH»ngo«««l gcwcvst ziiu. of wyzon

op liodi-ron, dio vt>rmiukt z^n. zo<xlat d<H)r di> nioiidoiingf ovt»r-

lovpring tlor oonjto wuwon <lo juisto .nnnu'nhang der gflthfl's ver-

loren ging en eenige strofen, die het geheugen U-wjianl had, op

willekeurige w^jze door ventchillendo rocitatoren op vorschillendo

wyze geconiliinoenl werden.

In Hhadd.l Kuy«Jalakesfl (<le „kroesharige Bhaddfl") (107- llb

ontUKX'ten wy tM<n TIutI, die eer>«t onder de ' liad

en door ."^flripulla U-kin-nl wenl. Zy wa.s ! len

ali« dtx-hter eener aanzienlyki- familie, ^>n^* iut, dat

zy van uit haar venster ••«•n ro<iver zag. il. !i«-n.nn'n

van het gerecht naar d«' pliui(.'« der tere<hti«t<•llll»^; . -Ttl.

Zyn luinhlik wiw voldo««nde om haar ui liefd<' t<- .1 K>'n.

zy wierp zich op haiir divan en verklaanle, daar te zullen

storven van hartzeer, z<hi zy dien man niet den hare mocht

noiMnen; .slecht» in dat gi«val zou zy voort kunnen leven. Zy

wn.s hef ivnige kiml van haar ouder» en »ch"-' ' > ••- wn be-

dorven kind geweest to zyn, want de vailer ; aan die

hart.st«x'hteiyke ontlMH>zemingen en zonder ha.n \- w.t.ux-huwcn

voor het Ix'denkelyke van zulk ihmi verbintenis, nu-t Ix-^tand

togen het gezicht zyner weenelule d«Hhfer. •

eru8t vroe7.ende hiuir te zullen verhezen, k'



dienaren om en deze lieten den roover stilletjes los, die nat uuiiijk

gaarne medeging, om zich in Bhadda's woning tijdelijk te ver-

bergen. Hij liet zich ook het onverwachte huwelijk welgevallen

en korten tijd ging alles goed. Maar Bhadda, als rijkelui's kind,

bezat kostelijke juweelen, die hij graag wilde hebben; evenwel

liefst zonder de vrouw. Hij maakte haar wijs, dat hij aan de

devata van de rots ') (een niet nader aangeduid goddelijk wezen,

nimf of elf misschien, althans een natuurgeest) de gelofte gedaan

had, van haar een dankoffer te zullen brengen, zoo hij er het

leven afbracht. Zij gingen met het noodige voor het offer naar

de rots, Bhadda fraai gekleed en behangen met haar sieraden.

Aan den voet van de rots gekomen, liet hij de dienaren bij den

wagen wachten en beklom alleen met haar de rots. Boven aan-

gekomen gelastte hij haar, haar opperkleed uit te trekken, daar

haar juweelen in te pakken en er een bundeltje van te maken.

Bhaddha had echter reeds begrepen, wat hij in het schild voerde;

het achterlaten der dienaren, zijn plotseling veranderde toon

jegens haar en nu dit bevel, hadden haar de oogen geopend.

Alleen met hem en zich niet kunnende verweren, hield zij zich

als de niets vermoedende liefhebbende vrouw, maar wist door

een goed geslaagde list achter hem te komen en hem zoo in den

afgrond neer te stoeten. Het lot, dat hij haar had willen bereiden,

was zij nu gelukkig ontkomen, maar zij durfde toch niet naar

huis terug te keeren. Er restte haar niets anders dan het leven

van den asceet en zij ging in de orde der Nigantha's. Zij trok

jaren lang van plaats tot plaats, zocht overal de menschen op,

van wie zij wat leeren kon en bezat ten slotte zulk een mate

van wijsheid, geleerdheid, scherpzinnigheid en red eneerkunst, dat

iedereen, met wien zij in woordenwisseling trad over metaphysi-

sche onderwerpen, het tegen haar af moest leggen. In het de-

batteeren moest zij haar meester nog vinden.

Zoo zwierf zij door het heele land; als zij bij een dorp of stad

kwam, maakte zij bij de poort een zandhoop, stak daar den tak

van een rozenappel in en daagde iedereen uit, die zich sterk

genoeg gevoelen mocht om met haar te redetwisten, tot teeken

daarvan haar tak te breken en te vertrappen. Zoo na verloop

') Ue rots namelijk, waiirvaii men dieven en roovers in den afgrond \viei'|i,
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van (K'ti wfi'k il«' tak no^ rocht ovoroimi 8tonil, nam 7.y dien

HUM' «n Kii'K vniliT.

Zoo kwatii zij «Hik tf Snvattlil, waar /.y .'i.in '!>• poort haar

tak iii iM<n /.anilh<M)|) utak. SAripiitta, Dham i^>-

naaiMil, za»? ilimi tak, vernam wat h<'i l).-t<fk irilo

/icli b<<p-iii met haar U> il<-hatti'<T)'ri. Op allcM, wat zIJ hem vroog,

antwnonlili' U\i l)uvri><li({etiil <*n hot mrH:ht hiuir niut ^«lukken,

hum schaakmat t4) z«<tti>ii. Kimlciyk wa.H /y tuin hot oiuil<< van

haur wyHhi'iil ^okomiwi i-ii zwi-cg; waarop «lo Thora zoido: „Voel

hobt t;U iiiU Ki-vraiiKil ; lui wil ik u fun vraag doun". „Ju, Hoor,

«loo zulks". ,\Vat is hol Kóno?"^) Z|) b«'Kroop «r niots vaii. on

zwoog. „Als kO 'lat iiiot oons woot, wat wo««t gy dan oigmlyk/'

sprak Sflriputta, on hy ondi-rwoi's haar don iJhamma. Aanstonds

was zy Itokoord on vnx'n \wm om do pahimjj.l. M;ur hij z<ind

hiuir naar don Moo-^ti-r. I)ii-n/oirdon avond nog hiH>rdi- /y d<-Z4.«n

prodikon, boroikto don jjiii^'d van Arahanti on woni door don

Hudtlha zolvon gi-onlond. (V^l. .I.ltaka, Vol. 111, :«)1.)

Als wy do opi.sr)do van «Ion riM)vor in hot middon laten '», kunnon
wy m. i. op goodon gronil hot vorhaiü als historisch beschouwen.

Do vrouw, liio (zy hot dan (H)k uit noodwoor) haar niaii gedood

Imoft, zich nu oen uitgostootone weet, haar woonplaats ontvlucht

on in o»<n orde van zwor\*ontlo asceten troinlt, in den loop

der jaren diwr haar omgang mot iLsceton en philosofeii zelf

«loorknood wordt in allerlei .spit.--\ ind

moor tegen haar op kan, hooft n zy

i»<doroon ovortpiofdi', zal wol nvoidiivijj /.yn, ni.ui Jaardoor

blonk »lo ovorwinning van SHriputta di»s te ho^TÜjkor nit. Zy
moet een zookondo ziel gowoost zyn, die on '

•za-

melde konnis terstond do sup<Tiorileit van d' .als

Oot4una dien loenlo, Inivon <lioii van nndore leeraren wist to

) l.rtt. Iirt lr|tri-h(Miril, <lr ,4{nnoi-anl" vnn <lrn lilmmma.
') Ekiim nilimi kim. *««n tnuiff ml iJpii mlrfliKiiiii» -irr M'i'Mhi»trn f.ie

Kliiiil<liikii|>AO>« •'> lrnn>l. by l( (' (li i lilr i » IV.

N. S., |i. ;no IT). I>f> «nigrii, ilir tan i><-n lot tien . \en

l'ftli-HtMnlpr «iiii !• A nilr rx' II !('••; ' imih . !<>«.

liuiH. Hot iiiilwiNiril itii (lp \iiiit|{ \ > : Ktl

:

nlln M'lii<|i«i<l liM'fi by viicilitpl. Snri|>ur n ^m
^'n enkol foit, ilnt vo<ir ••rn urhiwlc rjUrgnnr vitii ilingrn grlill.

>) Vgl. Jnukno :IIH ril 4IU (Vol. Itl>.
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onderscheiden. Dat zij onmiddellijk in de orde de wijding kon

ontvangen, schijnt ook een trek aan de werkelijkheid ontleend.

Bij de school, die zij doorloopen had, was de staat van sikkha-

mana overbodig. (Het is de vraag, of die als instelling reeds be-

stond.) De afwezigheid van elk sprookjesraotief doet ons in haar

legende de herinnering aan een ware gebeurtenis zien.

Haar gatha's hebben op dit alles geen toespeling, behalve op

haar staat van Niganthl.

„Het haar geschoren '), bedekt met modder, slechts één ge-

waad [dragend], zoo zwierf ik vroeger rond,

Zonde ziende in het onzondige, en zonde aanziende voor

niet-zonde.

[Oprijzende] uit de naraiddagrust, zag ik op den berg, Gieren-

top [genaamd],

Den vlekkeloozen Buddha, aan het hoofd zijner monniken-

schaar %
Voor het aangezicht des Heeren viel ik op de knieën, eerde

hem, strekte de gevouwen handen naar hem uit;

„Kom, Bhadda", zoo sprak hij : dit was mijne wijding (upa-

sanipada).

Het land Aiiga ben ik doorgezworven, Magadha, Vajji, KasI,

Kosala

;

Vijftig jaren at ik het voedsel, gebedeld langs de wegen;

niets was ik schuldig ^).

') De commentator verhaalt, dat, toen zij in de orde dei- Nig. trad, het

liool'dhaar haar met den steen van een waaierpalm afgeschoren werd, afge-

krabd als 't ware.

2) De Gierentop (Gijjhakïita) ligt bij Rajagaha en niet bij Savatthï. Professor

VOfTel deelde mij uit eigen aanschouwing mede, dat de streek bij Siïvatthl

volkomen vlak is en zelfs een klein stuk steen er een rariteit is. Commentaar

en gatha's zijn dus niet met elkaar in overeenstemming; 't blijkt dat de

commentator Savatthï niet kende.

') De bedelmonnik of -non was niets verschuldigd aan dengeen, die voedsel

schonk ; integendeel : „puniïam pasavim bahum" (d. i. groote verdienste deed ik

ontstaan); het goede kamma dat men zich maakte, door milddadigheid jegens

de zwervende asceten, was de belooning voor de liefdegaven. Of zij zich her-

innert in den tijd dat zij Niganthl was, eens een gewaad te hebben ont-

vangen, dan wel aan iemand denkt, die haar het ticïvara schonk, nadat

zij bekeerd was, is niet duidelijk; zij spreekt van een tipasaka, die haar een

civara gaf; haar lied is klaarblijkelijk een fragment.
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Ik Hclioiik |hi.*m <!*' g«lcKi)nhi*iil, /.iclij grootu vcrdientito (te

v<'rw«Tvrn|: w^h cm v<T«laruIiK was in*l<Tilau)l dio lin-k, «iif

uun Hliailil.1 ''«n (gewaad (taf, (aan HluuM.! ili)' nu] vrij in van

ullt! Imndi't»".

In d<tii l>und)<l vi>|),'i-ii iiti dl' ^Atti.l'» van l'atAcilrfl, van d*'

dortlg Znrtt<«rH, dii* <KM)r luiar K<'<»rdfnd wordun, van Candfl, van

do vyflioiidoid volgi'linni-n van Pa^Arar.!, van Va.sitJliI, di<' waan-

x.inni(; t^owordon was i>V(M' ln'l virli<w van haar kind. van Kli"inJI,

van Suj.ltfl, dio van «'cri fiM'^t k<iiiii<ndir dm M' "n

b<<k«H<rd wt-rd, van Annpanifl, dif dinir vdon ti>n lui • -nl

w*<r<l, maar lu-t kliMxttorluvcn vi<rk<)OH. van Muhflpajaitatl, van

üuUA, dio (•••n afkiM-r had van lu-t ««woni* iM-stann d<'r vrouw,

van Vijayn, di«< »«fn vriendin van Khmifl was, on door de/,»- in

d<' orde llp^l•noln<>n word. Klx'ma's (^fltha's zyn cK»k uit di-n

Bhikkhunl.HUi|iyutta ovrrKononicn, niiuir wonlcn daar aan Vijayfl

UM'g«'Hohn«vfrj (n" 4 dor Mnnilogondon, voor zo<}vor dio op do

nonnon bolrokking liohboni. Do gfltha's ovonwol, dio do Thorlgflthn

op Vijuya'.H naam sU'lt, hobUwi vooi van oon goht-nlo vorliand<«-

ling in motriachon vorm. (^m m^n lozor» wnig donkU-fld to

govon van lio iMgonHcliappon on vormogont*, dio ilo Anihant zich-

zulf to«'!H;hreof, liuit ik hii«r o«'n gtnlooUo dor Kngolsclio vortoling

volgon

:

„T<> n>o slio taugJit tho Norm '): tho oiomonts.

Organ and olijoct in tho lifo of wuüK',

[And thon tho factor» nf tho Noblor lif»»:)

Tho Ariyan Triiths, tho Facultioj», tho l'owors,

Th«> SovoM Foatnros of Awokoning,

Tho Kightfold Way, loading to ntmost good.

I lioani hor wnnl», hor )ii<iding I ol)«>yod.

Wliilo paas<<d tho llr«t watoli of tho night thoro n»^'

Long momorios of tlio hygono lino of hvoe».

Whilo pas^iHl tho socond watch, tlio lloavonly Kyo,

Purviow colostial, I clarillwl.

Whilo pasikHJ tlio last watch of tho night, I hurst

And rent uüido Üio glooni of ignoranco".

') Dhniiima.



176

De gatha's van Uttara (175— iSl) schijnen thuis te behooren

bij de Patacara-groep. De compilator plaatste ze hier op grond

van het aantal strofen.

Gala, Upacala, en Sisüpacala (182—203) zijn drie door Mara

verzochte Therl's. De Bhikkhunisamyutta schrijft echter aan ieder

der drie zusters (het waren zusters van Sariputta) andere gatha's

toe, zoodat de volgorde a. b. c. van den Bh. Saray. in de Theng.

c. a. b. is. De inhoud der gatha's doet vermoeden, dat er oor-

spronkelijk slechts eene Gala geweest is.

Vaddha's moeder, (204—212), die haar kind verhet, om non te

worden en hem later bekeerde, wordt gevolgd door Kisagotamï

en Uppalavanna.

Aan Punna of Punnika '), de dienstmaagd van Anathapindika

worden gatha's toegeschreven, die duidelijk den stempel dragen

van een letterkundige compositie van een ander te zijn; het is

een dialoog tusschen haar en een brahmaan, dien zij, door haar

gezond verstand geleid, tot het besef brengt van het nuttelooze

zijner ritueele baden. De commentator zegt aan het einde, dat

zij, zich het gebeurde herinnerend, ook de gatha's van den brah-

maan herhaalde, zoodat het geheel haar lied genoemd werd.

Men kan moeielijk aannemen, dat zij aan het water in gatha's

stonden te converseeren, evenmin als men geloof kan slaan aan

de mededeeling, dat de laatste strofen, door den brahmaan in

geestvervoering geuit toen hij reeds een monnik was geworden,

door Punna aangehoord werden, zoodat zij ze herhalen kon en

bij de hare voegen, om er een letterkundig geheel van te maken.

Het is werk van een derde, die een voorval, waarvan zij kennis

droeg, in dialoogvorm heeft meegedeeld.

G. 252—270 zijn de strofen van de beroemde Ambapalï, in

den heelen bundel een der schoonste liederen, aan welks vertaling

ik mij niet waag. Kan het haar gedicht zijn? Is het denkbaar,

dat eene Therl zich dusdanig vermeit in de herdenking harer

vroegere bekoorlijkheden? Ik geloof niet, dat een vrouw, al is

zij de ijdelheid zelf geweest, op deze wijze zkhzélve zal be-

') Zie Afvaghosa, Sütr. p. 313—321 en Sylv. Lévi in het gecit. art.

over Afv. p. 144, waar hij aantoont, dat haar ware naam, Pürikii, door Afv.

bewaard is; hij toont tevens de overeenstemming tusschen het Apadana en

ht>t Stïtralamkara aan.
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7.\na>'i\ iin)t dez«« uitvoürigo ontl<>4ling han-r IwkoorliJkticHlon, de

vniJiK iliuirKi'liiU-n, of de vrouw, dii* op dt'n wvr niuir hi«t nrahatta

i», nog »)ij zulki' ilinKi-n hUI «taat. AlU'miinht 7.u- ik or \wt giNlicht

van efti tiioiinik in. V(K)r i'on Huildliihti.s«-li<-n monnik \va>* ii<d*«r

HUMfo^lk lir-liaain, al wilh In-t dat dfr s«li(Mirist... Vfrli'idi-!i)k.Hto

vrouw ^nifiiHftdlohiliilr/iani) Jarniliiiiiiii iiriiMiihfiti' ">":

„but a ln'ap of Unies sinrarod wiUi fl««*li an tho

form of docay and d«>ath" (lUi. I).). Als men df TlnMii;;riliia d<»or-

bladort, dan vindt men ofnigi' uitingen van nionnik>t) aan hot

a«lri'8 van acho<jn<< vrouwen, en deze uitingen z^jn zek*»r o«n ver-

tolking van wat de strenge Th«>ra"8 vwlden (byv. n"». IH9, 201).

In itnlere »trofe wonlt een ««thoonheid geno«Mn<l, <li«' haar de«l wa«,

toen z^i nog in den bloei der jaren «tond ; al.s teg(>n.Htelling ln^^hrUft

zU, ho<' dit veranderd i», nu zy ouil is en afgeleefd, om onver-

amieriyk te eindigen met liet W(Kinl: .«<i«r./ ' ''••i":

„het w<M»ril van den Verkondiger iler W i".

Enkoio deelen lier KngelHche Vertaling n>ugiu lm: vil^iii;

„OIowy anti black as* the down of the Ixh> my curl» once

clusteied.

Tliey witli the wjLsle of the yoars are liker to hemp<'n or

bark clotli.

Sucli aiul not othenvis»* mnneth tlie nino, the word o( the

Soothsayer.

Kragnint a« cjLsket of perfumi-s, jls f^ill of sweet blotutoms

the liiür of nje.

All with lht< wa.Hf«» of the years now rank iw the otlour of

hare'a Air.

Sui'h and not otherwi.s«> runneth the rune, tho woni of the

Soothsjiyer.

Fhushing and brilliant a.s Jewols, dark-bluo and longlidde«l

the eyea of me.

Thoy with the wiwte of the yean» spoilt uttorly. nuliant

no longer.

Such and not otherwi.He runneth the niin'. the w..rd of the

Sootlisayer.

\2
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Sweet was my voico as the bell of the cuckoo through wood-

lands flitting.

Now with the waste of the years broken the music and halting.

Such and not otherwise runneth the rune, the word of the

Öoothsayer.

Beauteous the arms of me once shone hke twin pillars

cyhndrical.

They with the waste of the years hang feeble as withering

branches.

So and not otherwise runneth the rune, the word of the

Soothsayer.

Beauteous to see were my ankles of yore, bedecked with

gold bangles.

ïhey with the waste of the years are shrunken as faggots

of sesamum.

So and not otherwise runneth the rune, the word of the

Soothsayer.

Such has this body been. Now age-weary and weak and

unsightiy,

Home of manifold ills; old house whence the mortaris dropping.

So and not otherwise runneth the rune, the word of the

Soothsayer".

Het komt mij voor, dat de vertaling van het refrein minder

juist is en te beschouwen als een offer aan de versmaat, die

de vertaalster gebruikte. Hiermede vergelijke men Kern's ver-

taling, die verreweg de voorkeur verdient: ^[Alleen] 't woord

van den Verkondiger der Waarheid, dat blijft onveranderlijk

[en eeuwig waar]". ') Onrerandedvjk, in tegenstelling met de

venhoijnende bekoorlijkheid van het lichaam. Ook Neumann ver-

taalt juist: „Wahrheitkünders Kunde dauert unverderbt". ^j

De hetaere Ambapalï schijnt inderdaad geleefd te hebben. De

Chineesche pelgrim Hiuen Thsang is te Vesalï op de plaats ge-

1) Verspr. Geschr. II, 248.

2) Lieder d. M. u. N. 331.
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wi'fHt, waar haar woning gr»stHan ha»! : n^'nr thi» a

U»|M' iiiarki'il tlio Mit«> of tin* .In '-n*

thu Huilillia's roHt«'r moUnr (Mah.l I if>Ii(

nmli/xMl ontranat iiito nirv.lya." 'i Watt.rM vim-jji ur by: „Tht*

'Mungo la'ly' of VuanctiuaiiK'H account of Vairflll i» oviduntly

tho Ainrapnii (Aiiibapall) of oUut wribffs". It<t8 vcnlor U'schryft

II. Th. „u liutldhbt t«'rn|)l« with a to|M- in f^ont a littln to

tho Houth of thü Tujte of the Ltul Look" (do plok, vanwaar

do i^iKldha vóór 7.yn doo<l V(Kir hot hiatat <H»n blik op Vo.sall

goworp*<ii iu'L'ft ; /io Mali.lparinihbana.Sutta, Kap. 4). Van dien

„top«'" (Ihtlpa) voor don Buddh. tenii)t<l zogt hy : .thi» was

tho Amralady'» i^anlon, which sho gavo au an ofTorinR lo Uio

HiKJilha". l»it WïLM do .Mango-tuin, hot Ambavana, h:uir „ArSma"

({(<naaiii(l. Dhaniniajulla vorliiuilt vaij liaar, daf •/•!) in i-on vorig

lovon oono Thort, dio hmmIs nnihantl wa.><, • ui (K«'l|jk

AiJOhakfLsl giMJaan had; zio lil/. Irt2). Ah g-- m mfK>.st

ook zy in oon volg.«nd lovon hot l>«>4taan dor prrwtituóo dmgon.

Al» i'onu bhikkliuni uchtor, dio naar de voorschriflon Iwfdo, ha»]

z\] or eon afkoor van, horlwron to moeten worden naar do w^ze

der mentichen. Mut allo maclit haar zinnon op oon ujHiptitika-

Uabhili'd *) zott«'ntlo, nlaagdo z^j or in al.s oeno opttimliku horlxtren

lo wordon on wol to V'osflll, aan tlon voi-t van «-on niangoliooni

in hot koninkiyko park. l)a;iroin no««mdo men h.uir .Vnibapflll

(w.>«chl. niuir don tuinman, don ambapilla of mani;ii h<><dor, liio

hiuir govomion hiuit. Z\J was do mooilor van don Th-Ta Vimala-

Koi;(Janna (Thonig. *M), hiuir Z(X)n l>0 Koning iiinibislra. Ihuir

haar lovon al.s liotaoro toogo!H:hrovon wonlt aan tioz«'lfdo rH)r/juUc

als in AiJtjIiak-T-sI's goval, on tiaar zij ovonals Abhaya'ü nxniler

oon Z(K>n liy Mimbisiira had, torwyl ilio zoon, Vimala, d«'nz<'lfdon

niuun dri"H>g als ilo courti.sano Vimalfl (Theilg. 72— 7(li, is er grond

voor hot vonnoodon, dat wy mot oen groop van liederen to doen

heblwn, »lio allo om iWno vrouw gogro<<jKH^nl Ki>wi«e«t z^n, waar-

van sommige gntlin's haar scho<ini>oitl vieren en andoro haar

bekooring vorheorlOkon. Of het de histori.sche Amb;i{>AlI is, zal

M Wktten, Yunii lliwniijj, II, «7.

*) Pticnomi-iial)* )(''^>rt<*. i»n<ipr tii^tilirnkonitt van rrn uudrrp«ar. Ygl.

dr geaohiedeiii» tao r«duniavoU.
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wel niet uit te maken zijn; in ieder geval woonde Bimbisara

te Rajagaha en was er te Vesall geen koning, want daar heerschte

het aristocratische geslacht der Licchavi's, zoodat het vinden in

den koninklijken lusthof alvast een sprookje is ').

GG. 271—290 zijn de gatha's van Rohinï. Het is een dialoog

tusschen haar en haar vader, die niet kan begrijpen, waarom
zijn dochter de asceten bewondert en vereert.

„„Zie die samana's", zoo roept gij uit; gij ontwaakt reeds

met den uitroep: „zie toch eens die samana's." Gij hebt den

mond vol van samana's, wilt gij soms zelf eene samaul worden ?

Rijkelijk spijs en drank geeft gij den samana's.

Rohinï, nu vraag ik u, vanwaar die genegenheid voor de

samana's? [kena te samana. piya)

Zij houden niet van den arbeid; zij zijn traag; zij leven

van anderer giften:

Daar rekenen zij al op^); zij houden van wat lekker is; van-

waar die genegenheid voor de samana's?"

Zij antwoordt nu, en iedere strofe besluit zij met de woorden

:

tena me samana piya : „daarom zijn de samana's mij lief." Zij legt

hem uit, welk een heerlijk, vroom, heilig leven de samana's

leiden en eindigt met haar vader te bekeeren.

Van Capa's lied (291—311) en van dat van Sundarl (312—337)

zegt Pischel: „they bear the stamp of the oldest Indian

akhyana" (Thera-therl-gatha, p. 122) en dan: „many of these

verses are only intelligible to an auditory already acquainted

with the subject, or under the supposition that by the bards

a sort of commentary in prose was added ". Capa was

') Zie Asiat. Res. XX. p. 41 ff. Csoma Körösi: Analysis of the Dulva, a

portion of the Tibetaa work Kah-gyur (Tipitaka; de Dulva is de Viiiaya)

p. 69, waar verhaald wordt van „Amra-.Skyong, a celebrated harlot at Yangs-

pa-chan (Vesall); Vimbasara's amours with her; a son is born, and sent af-

terwards to Rajagriha; he is named Gyhon-Nu-iïjigsmed (the intrepid youth)".

Men vergelijke hiermede den naam der hetaere .\bbayaniata (moeder van

deu Onvei-schrokkene) ; hieruit blijkt, dat men deze Abhavamata en Anibaprill

voor dezelfde persoon zal mogen houden.

-) asamsuka, Comm. : asimsanaka, Childers: asiinsü (Skr. a-gas.): wisli,

hope, benediction. Mrs. Rh. D. vertaalt: „het zijn klaploopei-s (cadgiug are they )".
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(11- vrouw v.'in oen K"Wi'7,«»n Ajlvaka 't, dlo zün eecto vorlatpn

IkuI om huur t<' huwen. <)in hem t«> plniii'n, nofiiiil» r.U hun

lM'i<lc<r kind: ajiv<ikn»mi pulta; dif himlonli' h<'in, h<'tzij hij hor-

innenl word a«n zijn zwakheid, die hf-m UTwiüi' hanr li<-(tal-

ÜKhoid liet It'Vi-n van den iim^i-t>[ op had do««n t;<'V<'n, h<tzij hij

er een be|e(<«hging in z;ig. In haar overmoed ging zij voort met

hem aldu8 U< plagen, totdat hij haar verliet en in Buddha'» onie

trad. Wanhopig ovi;r zijn verlies, trad zij in de nonni-norde.

Fraai zijn do strofen, waarmif» zü hem t«rug tracht t« hou-

den; als zij eindelijk dreigt, haar kind met eigon hand to zullen

doeden (in do hoop dat hij zal l)lijven, om dit te l>eletten|, ant'

wounit hij: „al wieqit gij uw kind aan de jakhalzen en de hon-

den voor, gij zult mij niet moer om doen keeren".

Hel lied van Sundarl Clüi— ;137) is eop dnimatisch gedicht,

waarin niet miii<ler dan vijf p««rson<' ! wonien in-

geleid : de hrahiiiimn SnjJlta, de Thi'rt \ !ii ni >>''k"<'rt,

Sujnta's dochter Sumlarl. Snntlarl's rnite<|er en eiinli llia.

(}r<v>t als de liftiTairo wmirde de/er g.lthfl's i«, i.n I; lijk

er het lied der Thert SiindarT in te zien; er is niets in om de

vraag te besliss«>n, of het 't ilichtwerk wner vrouw is; mngidijk

dat do Sundarl der werkelijkhei<l wel de gflthfl's der .Sundart

vju» het gixlicht gesprok<<n hwft, maar de woonlen van liaar

vader «m van Vnsi^hl kon z(j niet kennen en het geheel maakt

den indruk, tlctie te z^n.

Wat Subli.l CCM—:i«>'i) aanga;it, het slot tonnt duidelijk, dat

een JUlder Suhll.! K''''*''hlli|<'rd en lH«Zongen lieefl, en de eind-

strofe, w.'uirin S^ikk.i met zijn schart< vim giNJen haar, Subhfl,

komt huldi^jen, w^st er op, dat het geiljcht lang na Sutihfl's

doo«l gem.'uikt m<M>t zijn, zo«» zij ixtit h<'st;um Imi'H : h- 1 ^.-li.'hl

stamt in elk geval uit een i)4'rifxle, toi>n de wond' irh

reeds ontwikkeld hadden, en het lit««l wMjer prin; :i"rt.

die den Huddha mot oigen oogon aanschouwd heeft. bi>hoefl men
er niet in te zien.

Subha JlvakamkivanikA (wonend, of wandelend, in den Mango-

hof van Jlvjika), :l(M5—8W, is de heldin van e«<n volslagen hei-

') IV .Vjlvnka'K (iK>k AjUika'» goi|H<l<l) warrn «*n »«rU* mn naakte •.wa'Un

'i.\i «chuld du» haar kind «oor: naaktlM>|i«>rs kind.
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ligenlegende. Omdat dit lied (evenmin als de beide laatste)

eigenlijk niet meer als een typisch bestanddeel van do Therïgatha

beschouwd kan worden, zal ik er niet lang bij stilstaan, hoe

heerlijk het ook als dichtwerk is. Er is een minnedicht in opge-

nomen, dat door Mrs. Rhys Davids verrukkelijk vertaald is. Het

komt mij voor, dat het wel uit Buddhistischen kring, maar niet

uit den strengen kloosterkring afkomstig is. De woorden, die de

jonge hchtmis tot Subha spreekt, als hij haar tot mingenet

verleiden wil, woorden die haar schoonheid schilderen in schit-

terende taal, hermneren aan de gatha's van Ambapall; dat

Subha Ambavanika heet, is misschien ook niet zonder beteekenis.

Wellicht zijn beide gedichten van één auteur ')•

De beide laatste gedichten zal ik laten rusten; zij schijnen

niet in de verzameling thuis te behooren en zijn wellicht toevoeg-

sels van veel lateren tijd. (Zie Psalms Sisters, Introd. XXII.)

De geheel e bundel is echter een buitengewoon boeiend en be-

langwekkend voortbrengsel der Buddhistische fraaie letteren en

gaarne zou ik er in dit hoofdstuk meer en beter van gezegd

hebben; dit is echter een taak, waarvoor jarenlange vóór-studie

noodig is. Het moge mij niet euvel geduid worden, dat ik niet-

temin over de Therïgatha gesproken heb.

•) Jlvaka, een vermaarde arts, was de pleegzoon van Prins Abhaya, Bimbisara's

zoon, die het kind gevonden had, toen het door de moeder, de courtisane

Salavatï, te vondeling gelegd was. Schiefner, S. 253, verhaalt, dat .1. een

zoon van Biinbisiira was. Indien in de Therlg. sprake is van het Maugoboschje

van dezen JlvaUa (Dhammapüla zegt dit althans), dan is hier misschien een

schakel, die Subha's gatha's aan een vermoedelijken „Ambapali-cyclus" ver-

bindt. De jongeling, die Subhil verleiden wilde, was in verrukking over haar

oogen. Toen hij niet tot rede te brengen was, rukte zij zich een oog uit en

gaf het hem met de woorden: „hier, neem dan uw oog". Vol schrik vluchtte

hij heen ; de Buddha gaf haar echter haar oog weer.

Hiermede vergelijke men de legende der Heilige Lucia, die eveneens door

een jongeling vervolgd werd. Omdat haar schonne oogen zijn gemoedsrust

verstoorden, sneed zij zich met eigen hand de oogen uit en zond ze hem op

een schotel. Ook zij kreeg later het gezicht terug. Zij wordt afgebeeld als

jong en schoon, soms met een lamp in haar hand (met betrekking tot haar

naam) maar haar kenmerkend attribuut is haar oogen op een schotel. (Zie de

Heiligen in de Kunst, naar het Engelsch van Margaret Tabor.)
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MahipaJApatI GotamI en haar Geslacht.

|)haiiiiii!i|i{lla, iuin wii-n w^ hot comnu>nt;iar op do ThorlKflthfl

vtTHchuldipl /.(jn, hftn zioli, zooal» w^ x;ip>n, iiii-t v.

mol alloon do ikmmIIko t<K«lichtintJ»n r>i> •)•• L'.Tfh.T'< <!

to (,'ovon. \l[\ ln'ofl ix>k do IfViM lil

z\|ii Work Kovlochton. i-n lH)vondi' : ^.liia

nioo|{edo<>ld. Dit z(|ii vortollin({on m motrisr-hon vorm, dio men
zoor wol mot don muxm van „luMlig»'nlogi'ndon" zou kunn)*n h**-

8tom|)olon '}. Ook Mahflp:ijflpat1 (iotnml hooft haar apadniia go-

kn«|i;on, wimn-an do vortalint; hot ljuttttt«< hoofdstuk in dit btK'k

vormt. Ik lironK hot hior reeds ter sprake, omdat men er een

Kotuinonis omtrent h;uir familie in vintlf. IK» dichter legt haar

namo|()k <le woorden in den monil

:

Pilt't Alijtimtsakko mr mfH'é mamn SuUikkhiiuH

Tatti KiiinliiriitlhuMiiiiii» SuddhiHlauaghanuii gatiè \ illSi

d. i. „m^in vader was de Sakka Anjana, m^n mooilor Sulakkha^fl

:

vandiuir (d. w. z. uit hot ouderHjk hui.n) ging ik naar het huis

van Suddhotlana te Kapilavatthu." (Sttkku, Siêkii/a en Siikya ziJn

alle I'alivormon van Skr. ^v»Ai/.i.) Zy was dus eene vrouw uit

') MiU men rr niin dfnkr, Jnl il.- Hiid.lh Korfc t."»n h»«tlnri«o kent in den

lin di'i- Cliri»lclukr> Kork. .I;kii/«1fiii, ^l^' i'Jiililrr»

vertaald diMH- „drrd, Ipgrnd, tair, hrrou > n • Durml

hy „« rnllprliiin of tiilo» of ini'nl.>rimi« .. .. . ,- , .
in,,, imj

eminml Aritlin'*, a« f. i. Aniinda, in furnier nntenrr»' II' ><»r,

dul men hrt Mi>onl nirt l>ptpr loii kunnen vertalen, dan 1' '-rar

devd, l<M<n liy in lyn uitgavi' «an liet AvadSnavatak* dit iiu<>iiiile. \ Ceo-

tur> of l-Mirying Tales. illibl. Üiiddh. lilt
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het geslacht der Sakiya's en huwde bijgevolg in haar eigen ge-

slacht. Voor zoover ik v?eet, is deze mededeeling omtrent haar

afkomst de oudste; over haar zuster Maya wordt hier niet ge-

sproken.

De Dipavamsa, de Singhaleesche kroniek, die naar de schatting

van Oldenberg vervaardigd moet zijn tusschen 302 n. Chr. en

het eerste derde deel der 5= eeuw '), bevat aangaande haar de

volgende strofen (XVIII, 7, 8):

MayadevJ ca kanittha sahajata ekamaiuka

bliagavantam f.hancm payesi mata va anukampika
\

kittita agganikkhitta chalabhinna mahiddhika

Mahapajapati nama Gotarm iti vissuta
\

In Oldenberg's vertaling luiden deze twee strofen:

7. „The younger twin-sister of queen Maya, born from the

same inother, kind like a mother, suckled Bhagavat';.

8. (She was) called Mahapajapati, known by the name ot

GotamI, renowned, an original depositary (of the Faith), pos-

sessing the six (supernatural) faculties and the high fmagical)

powers".

In de geslachtslijst, die voorkomt in Dip. III, wordt van Sud-

dhodana alleen vermeld, dat hij de zoon van Slhahanu en de

vader van Siddhattha was; over zijn beide vrouwen. Maya en

Mahap. Got. wordt daar niet gesproken (47).

De Mahavamsa, een andere Singhaleesche kroniek, toegeschreven

aan Mahanama (laatste kwart der 5" eeuw) en in letterkundig

') The Dipavamsa, ed. and transl. by Herniann 01de u berg (London

1879). Inti-od. 8, iV.

-) Op liet eerste gezicht schijnt er echter geen overeenstemming te zijn

tusschen den tekst en de vertaling. Oldenberg heeft den tekst zelf uitge-

geven, elf MSS. gebruikt en deelt geen varianten voor deze plaats mee; er

is dus alle reden om aan te nemen dat Mayadevl ca.... de lezing van alle

MSS. is. In verband met de vorige strofen schijnt het alsof vóór deze woor-

den iets uitgevallen is, want Mayadevl kan niets anders zijn dan een nomi-

natief en dus het subject by thanatu payesi. Ik vi'oeg Prof. Kern over deze

moeielijkheid en deze had de vriendelijkheid mij te antwoorden, dat men
naar zijn raeening moet lezen: Mayadevlkaniflha ca De vertaling komt

hiermede in volmaakte overeensteminiu"- met den tekst.
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iip/.iiht >KK>Kcr Hfnamli* 'laii d» I)Ip»v{U|iHa, maar miwchivn «wn

Ix'Wi-ikiiiK tliuirvan '), Itt^vat niituuriyk ook de graiachUtiyMt van

»lo Siikiya'H »•» zt-gt II, 18:

Aki AhjnniMnkkuMHn imihrMi mh Y(UHHlhnrfi *)

Aajaminmi diiir tlhilu Mni/H cnüta hiJttixUi
|

on in 22:

Mfij/fi Piijupafl reru SiitUUioiltitninuiJietiiifo

SiultlhiHltniitmiihtiranHo puttn Miiyinja no Jino
\

il. i. „I)« kuninklOk« ($<<nialin 'j van tien Sukka AAjanu wan

YiusiHiliar.l;

i\r lo'idi» diMihlors van Anjaiia wan-n Mflyfl un raj.lpall.

I^'iili', Mnyn ('II 1'ajnpatl waren «Ie kuuinklUko gunialiiiiifn

van Stii|<lli(Hlana;

|)<< uit Miva iKi'lMiri'iiI /<K>n van den gro<jU<n konini; Sud-

dliixlaiia WiLs on/.o Jiiiii diverwiiinaan."

II«)l)l)«>n w^i (lus een uiidiT boricht ovor dt»»» rainiliotM*trek-

kiii>{i'ii iii diwi l)Ipavai|isa, i)i)t{<'t\v(jrt<lii in lii>t kuü ii in

di'ii MahnvaiiiHJi. I ><•/,.« Uuit.sU» /.r\il uitdriikkclOk, il

.

u-r»

iiialii'öI'.H van Stnliili. waren. I>e/.e |(la;it.s wnlieui liioi<>iii do

lumdaciit, oiiulal Mny.l byiia stetHl.s M.lyildi'vT or Oevlm.ly.l. (wk

wel Mali.ltn.lyndevl );eii(MMii<l wonlt ; ik hel» «mIiIii i;'-'ii .-iikele

plaal.H <>iuli>r de on^en gehad, wiuir sprake i!< van M;üi.lp.ga|>nU

(iolaiiiIdeM. Uit de%)>n titol viui MAyfl, drrt, zou men du» at

iiioi{eii ieiileii, dat MflyJl t*>o|i Wel den voorrang >».•' -i ''' •-•l-

/.egt KiiddliaKlioMi in /^jii Manonitlinp. dat di* koi.

dood (intniiil rrrhirf tol den mng van /.(Jii >-<i--- nmiuuhi

((UjiiaimihrMi((hiine (huftr/ii.) Il«<l oiitbn'keii iii de teksten van ii<<lt>re

'I Thi' Mitliavniiivt, r<l. Iiy WiIIipIiii (leigef (PTS l/xidon lOWi.
*) In liet viMii'ligK»»" 'U optCKirrkl, ilal Yn><Mlliiira Inrr nirl <ir «rouw,

innar dr );ruotiiii><>i|><r «iiii ilrii lliidillia • '/.\)t> «r»uw lipcl in •Irii Mahli.

Ilhiiililukiu-rAiitl. Kr licri-M'lit uren r<'n<(oiiinii|{hPiil tuuK-tifi) <in «rrvrhitlrndp

o|i^ilvi<ii ilri' nniiidi vmi (ïolniiur* «rrwjiiirn

•) mii/iril, iIp vniiiw «uii mi ki>iiiiig, «lio den rung T»n crr»»»" linninipn

liorrt U wrrt gppii Itrlrrr vi<rtiilin(( Chlldvrt nofml 4iKUfy>tmiih*tl : i{iii>«n-

coiiiort.
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titulatuur voor Gotamï wijst er op, dat liet koningschap van

Suddiiodana in werkelijlcheid niet bestaan heeft. (Welk koning-

schap ook op andere gronden ontkend wordt.)

Voor zoover ik kon nagaan, zijn dit de eenige berichten over

de afkomst van MahapajapatI Gotamï. Het oudste bericht echter

omtrent het feit, dat zij Maya's zuster was, hebben wij in CuUa-

vagga X, 1, en den daarmee geheel overeenstemmenden tekst in

den Ahgutt. Nikaya, Vol. IV, 276, alwaar aan Ananda de woorden

in den mond gelegd worden: „MaJiapajapati Gotam'i bhagavato

matuccha apaclika posika khirassa dayika bhagavantam janettiya

kalamkataya thannam payesi". Hier wordt dus alleen gezegd, dat

zij de zuster van 's Heeren moeder was, en hem na den dood

dier moeder gezoogd heeft. Over haar huwelijk met Suddh. zwijgt

dit oudste bericht van den Kanon geheel en al.

In een bericht omtrent de geboorte van den Buddha, Dlgha-

nikaya. Vol. II, p. 7, wordt vermeld, dat zijn vader de koning

Suddh. was, zijn moeder Maya devl en zijn geboorteplaats Ka-

pilavatthu. Hiermee stemt Buddhavarnsa ') XXVI, 13, 14, overeen.

Op beide plaatsen wordt de mededeeling den Buddha zelf in

den mond gelegd ; Gotamï wordt niet genoemd. Digh. II, p. 14

zegt de Heer, dat de moeder van een Bodhisatta zeven dagen na

diens geboorte moet sterven en in den Tusita-hemel herboren

wordt. Hiermede stemt overeen Majjhimanikaya, Vol. III, p. 122.

Van deze „wet" geeft de Nidanakatha -j dezen uitleg: „jjasma

ca Bodhisattena vasitakucchi nama cetiyagabbhasadisa na sakka

hoti annena cwasüum va paribJmnjitum va tasma Bodhisattamata

sattahajate Bodhisaite kalam katva Tusitapure nibbattati", hetgeen

wil zeggen, dat de moederschoot, die een Bodhisatta gedragen

heeft, als het inwendige van een heiligdom is {cetiya) en daarom

nooit meer eenig ander schepsel omvatten kan; dat de moeder

derhalve zeven dagen na de geboorte van den Bodhisatta moet

sterven en in Tusitapura herboren wordt. Het is dus de vraag,

of Maya's vroege dood in de Buddhistische mythologie thuis be-

hoort, dan wel inderdaad een feit geweest is.

Op p. 87 verhaalt de Nidanakatha nog: T,Raja Bodhisattassa

1) Uitg. door Richard Morris (PTS) 1882.

2) The Jataka ed. by V. Fausböll (1877) I, p. 52.
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utfnintirUiuitKimpannfl riijiititëdltlmiliuin (lluUiijn fHirni/Hitthópemi. (.Do

koning Htulilt' («M-niii»' viDUWfn) van <|i' in

Hchoonhi'iil, vrij vuii allo gi-lip-kfii, [a!*) v.

li^Mlhisatta aan"; d/uiti is /.(Miwd V' .»;il.

.kinil<'rni<'isji-.-«" 7^>u ni*-n lii<'r kiiiin<-n /• . nit

hior nift K<j«|»iokt'n.

In <li'n I^ilitaviMtara 't wordt «k* iUxmI van MAyS nn VA'wn (iagi<n

vomn'ld on iotM vonltT wunll ({•''prukfn van «li> zu.Ht«T <l«<r ovor-

Imlnno, (lii< hft o|jport<x'/.icht ovi«r de upv<x<dinK van don iVj<lhi-

Huttva kriM'g; df/i' woni ovi«rin<'nM Uxliond door twoo en dortig

vrouwt'ii, waamnilor acht viMHj8t«rs.

Het Budtlliacarita van Arvaghosa') vxnneldt cvonoon», «lat do

/.UHt«<r dvr koningin don Jonpn prins i;nMitl)nichl. Huddliar. Z(m>-

min al(« 1^1. Vist. n<H>nii'ii (iaiitanil •!< vioiiw van *,'uildli<Nlana.

llardy '» n«HMnt Mah.l Mnyrt I)«'vl .-n MaJi.1 I'raj k:Ii.

trrs van ilt<n Snkiya Ann: t-i'!" nfi-»].- wan-u hu-

Hfhryving Ht;ho«in i-n d- laan liiul \<<>i^|N<id,

dat iM'idi' «s'n zoon zi>ii>l' >U> «n-n»- ••«•n ('akra-

vartin, do and«ri« tM*n Huiiiitiu z<iu wordon. Dri»* «-n /.••.-tn: dui-

zend krininKi'i) van Jarnbudwl|ta donaten naar lii>t v<x>rr<'clit, do

gemaal van di«zo viK)rtn«ff<>lök<' jonkvruiiwen to worden; Sudho-

dana (*/<-) was ten »lott«» de K'-lukkip'. Beid»- werden /,y „principal

qu«»on". MJlyJl wenl de n)o«Mlt«r van «len Huddho, maar van den

Cakravartin, «lie aan I'rnjflpatl }jet)ori'n mo«>st wopJen, hoort men
niet** meer.

Men zii'f, »lat alle li-Ki-ni|i-ii over <ïotaii. i lh«>-

dana nli'clit;* diMir ii-n plaat-s in ilen K !<>n'

het Apailnna van Mah. (iut. str. lis, en >l.i'

niet ((encM'md wonit, zrnnlat hef hnwelijk ^

do twiH» zustere het eerst vitorkonif in -1 >rti»

in verïwiiillende legenden, die haar pi.i ii in

comnjenfan-n en wellicht jmdere nietcan<>nieki' •"•••k'-n *).

Naar aanleidinu; van «Ie d^ntr Ilardy meeg«Hlii«Ide legende, lier-

inner ik hior aan oi>n andere legi>nde, dio honderd on acht

<) l'itff. ilmir S l.<>rmann (IImIIx \Wi\ I, Trtt \>. W.
M VerUdld iUwr i'.>wrll, SIlK XI.IX, p »
>) Manunl of llii<itii-<m. \> 140.

*) Ik lipitiM>l hier S|>pncr llmdy» lin>iin<>n, die hg g««rm>nlgk niel normt.
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brahmanen op het feest der naamgeving laat verschijnen 'j

Acht van deze eerwaardige mannen muntten uit in de kunst

om uit de kenteekenen des lichaams de toekomst te voorspellen

En zij kwamen tot deze conclusie: het kind zou öf een Cakra

vartin, öf een Buddha worden. Dat in een legende de toekom

stige grootheid van een mensch reeds bij zijn geboorte voorspeld

wordt, is niets vreemds, want de legende gebruikt eenvoudig

bekende feiten en fingeert dan haar voorspelling; maar dat een

legende de voorspelling inhoudt van een Cakravartin, die aan de

eene prinses geboren zal worden, terwijl hare zuster een Buddha

tot zoon zal hebben ^), en dat later niemand dien Cakravartin ooit

gezien of gekend heeft, is wèl bevreemdend; Nanda, de zoon van

Gotamï, is een gewone monnik geworden. Als de plaats in

Cull. X. 1 er niet was, waar Gotamï de „matuccha" genoemd

wordt, zou men kunnen denken, dat de persoon van Maya zich

in de legende verdubbeld had, en dat dus de voorspelling: „öl

een Cakravartin, öf een Buddha", zich ontwikkeld had tot eene

voorspelling aan twee zusters, zoodat die tevens een generatie

eerder geplaatst werd. In dit verband wil ik nog vermelden, dat

ook de literatuur der Noordelijken de legende der voorspelling

heeft ^). Deze overlevering noemt den vader der twee prinsessen

Suprabuddha; het verhaal luidt:

.,Die iiltcre seiner beiden Töcliter war gar schön von Gestalt, so dass

sie wie ein Zauberwerk Vifvaliaima's aussah und dessbalb auch den

Namen Maya beltara. Uie Zeichendeuter verkündeteu, dass falls sie einea mit

Zeichen begabten Sohn zur Welt bringen würde, dieser ein machtiger Ca

kravartin werden würde. Urn vieles schoner war die jiiugere Tochter, welclie,

da bei ihrer Geburt die ganze Stadt von einem Lichte iiniflossen ward, den

Namen MaharaiJya oder Milyadevl erhielt. Die Zeichendeuter verküudeten,

dass diese einen Sohn gebaren würde, der die 32 Zeichen eines Mahapurusa

haben und Cakravartin werden würde Suprabuddha [sandte] einen

Boten zuni Könige Simhahanu. „Ua ich zwei Töchter habe, Mayït und Matiïï-

mayit, und die Zeichendeuter das und das vorhergesagt haben, so ninim von

beiden die, welclie du willst, zur Gemahlin deines Sohnes Cuddhodana".

Simhahanu sandte folgende Botschaft zurück: „Mein Sohn könnte beide hei-

I) Van Siddhattha namelijk; zie Kern, Gesch. v. h. Buddh. I, 28.

-) De Buddha der dogmatiek is beide: Buddha-Cakravartin. Zie Kern,

Gesch. V. h. B. I, 203 e. v.

:<) Zie Schiefner, 234. ~
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rutrn. |)a nun nbrr rin«-r iiiclil iwri (iuitinnen nrhirien «larf. «n «pilaoKv xh
die MuliOmnyn «ifort, » >i M .^ • «iH .1. .'- i'. \rr..f,,, 1, . -rn".

So naliiii ri (lenn <lin M >»•

(iir Frau. hu <ur /«it : .ml

war, «1 wiiiitni-IUii «u-li <lii.' t ak^M > mitl k^im u m,- 'lU:

„O K<'ini|{, ilii un« dai llrr^rvnlk Hrr Piini.la%a StinJrn - U»-

wllm xiirili kiutmbrn". Kr antwortr-U : „iHi irh alt < lil

«inn S liliii'lil III lirr>Tii. - „o K'iiii^, KiTiiliP iIpii Jxr , lu

lenden". ,.Nun wrntil, «rnii ilir trr>|irrrlil, pinen W ... :.iie«

lu prfQlleii, 10 wenle ich iliii wndrn". — <l Kónig, rn wird dem \N'orlP |te>

mduM ntforhnhen" . lier Koiiik veriammellr durauf die Ka»" tiergliedngr

Kriegmiiurlit ') und uberxnii aii' dein ^'uddhodana lheM>r beiwanK die llerK-

liowuhner idine irgeml eine Wunde Krfreut er*chicnen die V'^)'*'* *<"' ''"i

Ki'inige.

„O Ki'mig, «prieh, waa wiln*rht dein Suhn , «ein XNunwh «ill erftilll wer-

den". - „Ihl en ein Uberaui fe«tlM>({rtin'li'i"-» ii.-...i» .l.-i i ik^.'. 1,1, keine

tweile Kliefraii tu nehinen, i*t meine* ."^ ,|ie, „cU
eine» KbenliiirtiKen 'l'iK-liter lur iweiUn !• I.

„O KóiilfT, da e* lullig i<(. Ml hanille aU/'. lUiu. uiu

einen Ibiten lu Suprnlitiddlia : „da icli niirh mit iler \ rn

hiilie, Ml gieli nurh deine Torhter MlvQ". Si iialim <t -I. nu lu. li r \^\^i

nut rinem (ierulge von .'lUO lUr (.'''"iixlanit".

Wat liiur Opvult, is Ie i|<< Ki<10kluiilciii)li<<id van do namen
d«'r iHiido zu.sU<rw, 2" dat liet foit diT vooivr ' •

—
' l>y

llanly, sloclit^ aiiii Maliaiiiilya U^waarhoid wordt .'i|,

H« dat (Mahfl )M.1yn liit>r d- - en K«'"'n '^'"' m
Mayfltiautaiiil, <*ti 4" d<<

'

Iiih> het kwam lo-

daiia in sp^jt van d«' \v»«f /.yü.> Niik.-* Jwi-c vr>ni\v.ii \.i;. ^ ...ki-n

ninj? kon krllu'^n. H-i i-* ni-» "nd««nkl':i.tr. dit .!.•/.• ti.-k iliT

l»«K««n<ii< t. ;uui cIc

ovorlovonii. U: Uvl

Ih'oIo V(<rluuil /.lul er uit ais «m-h v. vt)or het fi'it

dor twco vrouwen, maar d» trailiti. • AriPr even-

wel - on do Muddhi.stist-lio >«lirini'n vor7.ekor<<n on» op talrijke

pliUitjM*n, dat do Huddlia oon Kluitlujn waM - wat» volstrxk' •<<•'*

tot monoKamio vorplirht ').

) Voetvolk, ruiter^, ulifanten en «Ir^lwagen*. Ski. ni/unii«i;<1 , l^li : atlmr-

iiik^iMl ten/l.

*) Zie Jolljr, Itet'lii und Sitle, ,| lU. Niel alleen mocht men «ntuwen uil

lagere kanten huwen, niil< in afdalende t\). maar men nixhl uok meer dan
^ne vrouw uit de eigen katte huwen.



190

In haar apadana spreekt GotamI, zooals reeds opgemerkt is,

niet van Maya, maar evenmin van haar zoon Nanda (deze wordt

echter wel genoemd), noch van den Buddha als het kind harer

zuster. Zij zegt slechts in str. 120:

Mama putto 'blmükMuüiinia bucldho asi vinayako
\

(Mijn zoon verzaakte de wereld en werd „Buddha", een

Leidsman.)

Het is zonderling, dat zij hier met geen enkel woord ver-

meldt, hoe de profetie van den Buddha Padumuttara aan haar

vervuld werd (zie str. 98 e. v.). De ons onbekende dichter schuwt

anders geen herhalingen. En de profetie spreekt nadrukkelijk van

de matuccha, terwijl zij, na haar huwelijk met Suddhodana ver-

meld te hebben, terstond voortgaat met te spreken van „mijn

zoon". Zoo men niets anders had dan deze woorden, zou men

mogen aannemen, dat GotamI de moeder van den Buddha ge-

weest is. Daar komt bij, dat zij in het apadana passim „Buddha-

mata" genoemd wordt, of zichzelf zoo noemt. Als men de woor-

den leest, die zij tot den Buddha richt (34—39), vindt men er

de zuivere tegenstelling tusschen het moederschap van GotamI,

dat slechts een band des bloeds beteekent, en het vaderschap

van Gotama, dat in veel hoogeren, in veel edeler zin, namelijk

geestelijk opgevat worden moet. Zoo spreekt niet de vrouw, die

een kind enkele maanden gezoogd heeft, het zijn veel meer de

woorden eener vrouw, die haar kind gebaard heeft, om later

van dat kind zelf de geestelijke wedergeboorte te ontvangen.

Het zijn schoone woorden, en m. i. kan men hier slechts aan

de verhouding tusschen moeder en zoon denken. Zeker is het

opmerkelijk, dat zij zich (behalve in 94) overal Buddhamata

noemt en dat iedere toespeling op Maya ontbreekt. En als zij

inderdaad de matuccha geweest is, dan is str. 39 onbegrijpelijk,

want het is toch niet weg te cijferen, dat dan niet aan haar,

maar aan Maya de naam van „Buddhamata" toekomt, de naam,

die zoo uiterst moeielijk te verwerven is.

Het zal wel nooit uit te maken zijn, maar hoewel men reke-

ning heeft te houden met Cull. X, de overlevering van den

Sanskritkanon kan minstens even oud zijn. Op die overlevering
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iMJiuMt il<> TilM'tiianHcho vcrtalin»; «lat zU o. a. afVUkt in h<'t

vcriiiial Ktiitrcnt lU' ntichtinK ilii

iM'mrhryviiiK door H<:liii'fii<T Vfi'

il« wiMiril<-ii iiun Anandik in ilfii inuml ;:

of (SuuUiriiT K<>|(| viK>r <li' fiK'-n rnn^^lor

t»ov»'ri hl/. 10|. I>;iar il'- pk'>>v.ii-< l

naliiiiriyk rii<t K'''>"rl'M'f'l. tr;;.!! il.

ririn<'n iii, zomliT riUHT, l" iM'Wt'p'ii, dat (tuuii;

wi'fMt Is; ik hi'b Hlt'clitj* d»« t<-(;cnHpniak «lor \'-:

dooliiiKon in h«t licht willon »ti'llon.

Dl» niuirn, di<<n MnhapujflpatI (Sotainl dro««K, wordt veruchlllond

opni'vut. K««rn ni)««mt haar .di* Matrone Ciautaml": Mr», KhVi*

David.s wpn'okt in luuir vortaliny d«T Thortt^flthfl van .Maha-

l>ajnpatl tlip Ootaniid", ook wc»l van: „tho (Jn-al l'aj.lpaU";

ook van „thi« (Irml Muthrr of tin* SiMfors' (>rt|t«r".

Hockliill zt'i^t, dat z^) «««rst nk haar tnofriMlinB tot do onlo

MahnprajApatl (iautanil Ki'niM*md wi>nl '). I k

iiii*li'r/<H<k niuir het K''hriiik van Indts«-li'

«told mot't4'n wordm, uni t«< kunnen zi'k>{''|». yf wy m (<<A,tmi

slochtM ««en p'MlaclitHnaani to zion hohln'n, dan wol haar oigm
naam in <'nK<'rt«n zin. Dat «!•> naam „vrouw uit (iotama's jjo-

Hlat'lit" ljf«tot>k)<nt, iM'w^st natuurlyk niet, dat do naam in »po-

cialo ({ovallen gcon dionüt kon doen als de porHooniyke naam
"••nor vrouw ').

Mflyfl wonlt ovonwol ook (.Sotaml genoomd (ThoniRflthfl 68ó)

iii hior is dio naam alloon al» „<lo Ootamido" op lo vatt<*n.

hliammapflia zo^^t van Mah.1|vijll|>j)tl .H|>roki*nd)>: ,liutain\ ti 'itmt

ijitttitknUnu na nilmnt/t iihotu, Mn/iiimui/tiijii kani((hubhiigiHl" il. i.

:

•) l.ife of thn iluiMha i l.<>n<lon IVm?), p U, iU

*) llyv. Kl>aK"t*">l> ^oii ^*<' "«'t «vrhaitld wortll, <Ul ly r«n<> «rnKuntr

«uil ili*n lliiildlin wa»
|)n( iIp vroiiwrii bg <lr KoniriiiPii f((H)n anitrron niuim luulilrn <l«n hitar

iiKiiii-ii Konlilo, i< Itrkrml. IikIuhIh' «riMiwrn «!•-' • -i^ ' • »r tadrr

i>r iiitiir haiii' Inml tf""'''"'). iiioiii' li^KliIrn i<m-Ii ui Vgl

|)iiiiiu\iiiitl, ili(< Vniiliii lilil hrrtdi imar lirt rgV ! . ml naar

lutMI' vntlrr. IV vmuw, clir «rllicht lirt liftl brKriiJ i« itU l>ii«<i|it<ll, hr«llr

«•Ml naar Imnr \a<li>r l)ru|iaitti, maar piirpnlgk hM>(i<> ly Kr?n3, Irtrna IIIA-

mII nnnr lianr IhikI SitA lirrllr Jliiakl naai haar «aH<<r, Vaulrlil naar
liiinr lanil.
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„Gotamï was de naam, die haar toekwam vanwege haar geslacht

[en zij was] de jongere zuster van Mahamaya" ').

Op dezelfde wijze zegt de Buddha van zichzelf: „Aliam bhi-

kkliave etarahi araham sammasambitddlio Gotamo gottena", d. i.

:

„en nu, o Monniken, ben ik de vereerenswaardige Sammasam-

buddha, een Gotama (Skr. Gautamaj naar mijn geslacht" ^). En

in dien naam Gotama heeft niemand ooit een voornaam gezien:

hij is Siddhattha uit het geslacht van Gotama.

Dat Maya de Gotamide een zuster gehad zou hebben, die

alleen de Gotamide genaamd was, is mogelijk, maar niet waar-

schijnlijk. De persoonlijke naam kan in het vergeetboek geraakt

zijn; een tweede veronderstelling is, dat die naam Pajapati ge-

weest is (Maha°- is natuurlijk evenals bij Mahamaya slechts een

later toevoegsel). Ondanks hot feit, dat het woord pajapati veel-

vuldig in het Pali voorkomt in de beteekenis van echtgenoote,

mater familias, kan die naam zeer goed als eigennaam dienst

doen. Dat hij nergens anders als vrouwennaam voorkomt, is

geen overwegend bezwaar. Waar vindt men een tweede Maya?

waar een tweeden Suddhodana? Deze namen zijn eigenlijk nog

vrij wat zonderlinger dan Pajapati, dat niets anders is dan de

Pali-vorm van PrajavatI, d. i. de vruchtbare, de met nakome-

lingschap gezegende ^). Onmogelijk is het niet, dat men aan een

meisje bij de geboorte een naam gaf, dien zij, naar men hoopte,

later met recht zou mogen dragen. Er zijn tal van namen, die

eigenschappen, soms de meest schitterende aanduiden, terwijl

men toch altijd moet afwachten, of de drager zijn naam eer zal

aandoen.

In de veronderstelling, dat er werkelijk twee zusters ge-

weest zijn, komt het mij het waarschijnlijkst voor, dat wij in

Gotami alleen den geslachtsnaam te zien hebben en dat de

persoonlijke naam öf Pajapati geweest is, of vergeten was bij

het nageslacht. Zoo evenwel de dood van Maya na zeven dagen

') Comm. Thei-ig, U\.
2) Dighanik., 11, 3.

') Overgang van u in p is niet ongewoon. Cf. Skr. avadana en Pali opa-

dana. Zie Kern, Verspr. Geschr. II, '271. — Oldenberg, Buddha», 112. —
V. Trenckner, Pali Miscellany I (Londou, -1879), p. 62, waar ook puttapatl

vermeld wordt.
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gtM-n lifriiincrinK aa» ••••n f<'it, '\<» -n-

il*-ili<-<|i<n vuil i|i< Bii<linial<-Ki<ii<l>' - ^n

faU<lar;litii; w«'/,<'ii, waarvan im-n iii"U'* wt'«<t, ijaii <!•• wmulcn-n,

di<! «T l»y <l" oiitvaiigi'iiiM i'ii <lo nt'\xH>TUf vaii «Jon IVMlhiMitta

plautM linilil*<ii, (lat <>r wt-iniK rt<ditn m om haar vrovgon dooi ab
OOM hiatoriHoh ffit t« Ix'^chouwon), dnii /ou hvt o<jk kuiinon

zUn, «lat dl» peruoon diT Outainid)» Maya dix»r ilu li-Kondo vor-

dubl>old JH tot (<on<!> Maya cii ooiio CSotainl. M(>ii vindt do namen

der iMMdo /.UHtvpH naaiit elkaar, doch «'•vn naam in «n-n andoren

zin Kuhruikt, in t«t<n zin.nni'd"' uit hut < -ut-

taiiipata: „Ttnu SutUllnxliiiir ntjjnift ktit'i jhi-

tiif'i Mnliiiii-n/iilri ii/i, Ahjanarahho (lluluyu kutJ.imJa

jHiti.itniilliiiii i/iihiti.t "
'). Hiur Im <Iuh d<- noam der

e«<n»< zuHttT ffii K"W<K>n ap|K<lla(ivum dor andiTi* zuj»l«'r; do

uiuiiii M(i/i<iiMiJiijititt (ïolaiiii, „i]>- H"v'i' Vrouwo uit (i<*taina'i>

K«'«Uiflil". i» dan <H>k n"l"'''l
' "p Maya z<'lvo. Indien

de i{uddliale(;end)< iii haar i>l< : ider ia, dan de Huddhn

zuir, kan <x)k do bizondorheid, dat ilu nxM^ier van «.H>n Bodhi-

aatta na zovon dogen ttterven moot, retnlt* eon t>OMtanddo<<l dior

legende geweest z^n. Toon oonmaal de perwwn van Siddhattha

do „Huddha" geworden wa», moest Maya in '• mming
met de tnulitie na de golxH>rte «terven en \ ii Tu»i-

t4ipura. Toen echter >Suddho<lana's /kijh/mi/i MAvA ' •! <i<itninl?)

in de legi'nde gestor>*en WILS, |uTU>«rdi> 7,\\ vrmr ln'ii. die nog

iets van de werkelijkhi-id wi»t»'n. ..ir zoon

groot t4> bieiigi'ii. M»'li ki>n tb* w:i:i r-n Ik»-

hoi<rde geen letter te VenilldiM a-

japatJ (lotrtinl," ilie men niet I -h

dit alles niet als «>en thiH>rie, slectitit al.H <•• to

berde to brxngiMl, de mogel^kheid, dat de f.i ie-

denis van Maya tie i»chte moinler naar «len a n-

gen kan heb)M<n. om er \mrv twoidingzuster ..... .ie

echl«enoi)te von denzelfden man en \uf\ toevallig • jd

moedor gowonlon 'i. Dat zU in den tyd, dat tie < n...iv:ii;ga

M Aan Du<lilhaKli<>iui !<«'«•''*•- hr«v«n. In uiltrvktpl mwgedMld door A. \V»b«r,
ImÜM-hc Stuiüpii V, 41 'i IT.

1) /.ir viHir iIp Hiiil.llial)>Kpiiil« Kern. UM«b. v. h. Ruddh. I, SJS e t. —
K. Svimrl, EumI tur !• l>gpnd« du Üuddha (IHuru 1883) S~«d. Aldaar

13
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opgesteld werd, reeds als de moederszuster gold, is duidelijk.

Wat Gotami's afstamming van Gotama (den ouden rsij betreft,

die is zuiver verdichting '). Met welk recht de Buddha en zijne

familieleden met hem, zich Gotama's (Skr. Gautama) noemden,

is niet duidelijk ^). Mahapajapatï GotamI was echter niet alleen

p. 449: „Ie fait que nos récits sout enipruntés ii la tradition légendaire anté-

rieure et a un cycle déjii constitué
"

L. de la Vallée Poussiii (Bouddhisme, Kt. et Mater. 1898), p. 11 stelt

zich op hetzelfde standpunt: „l'Iade attendait un Bouddha; sans doute, elle

avait déja déterminé Ie type du Mahfipurusa, du Cakravartin, et humanisé,

dans de biographies successives, les détails de la vie météorologique et astrale

du Soleil; elle vénérait la roue, les pieds, Ie trigüla, les caityas
"

Over de Buddhalegende oordeelt Oldenberg geheel anders; zie Buddha",

S. 84 ff. Deze meent, dat men groot vertrouwen in de overlevering moet stel-

len o. a. ook in die aangaande Maya, waar het haar dood na zeven dagen

geldt, en wel op grond hiervan, dat tallooze aardsche moeders de geboorte

van haar kind met den dootl bekoopen, en het dus niets vreemds is. (Het

komt mij voor, dat in een verhaal van louter mythologisch gebeuren een

enkele bizonderheid, die ook in het leven van aardsche vrouwen kan vooi-

komen, niet noodzakelijk als historisch te beschouwen is.) Evenzoo neemt

Windisch in Buddha's Geburt (B. XXVI der Abh. d. Phil.-hist. Cl. der

kön. Sachs. Ges. der Wiss. n». 2), Leipzig 1908, S. 139, den dood van Maya

aan. Toch zijn er verschillen tusschen de opvattingen van beide geleerden

:

o. a. zegt Oldenberg (S. "108): „wir wissen von seinen Eltern" en S. 112:

„die heiTgen Texte nennen seine Mutter Maya, weil sie so hiess". Wind isch

S. 139 ff. spreekt uitvoerig over den naam Maya, en besluit: „.... wahr-

scheinlich ist, dass der Name Miïya (ihr) erst spüter gegeben worden ist".

') Zie voor de genealogie der Sakiya's: Kern, Gesch. I, 242, e. v —
Schiefner, 232. — Hardy, Manual, 128 ff. ~ Rockhill, Life of the

Buddha, 9 ff.

2) Senart, Essai, 443. — Burnouf, Introd. a^eed. 138, geeft niets meer

dan een veronderstelling, gelijk hij in een voetnoot zelf erkent. — A.Weber,
Ind. Stud. X, 73, zegt ongeveer hetzelfde als Burnouf, zonder bewijsjdaat-

sen te geven. — Oldenberg, Buddha", 113: „...Gotama — diesen Beinamen

hatten die Sakya nach der Sitte indischer Adelshiiuser von einem der alt-

vedischen Sangergeschlechter entlehnt —"; in Buddha', let Excurs, S. 420,

citeert Oldenberg verscheidene teksten, waaruit blijkt, dat Khattiya's veel-

vuldig het nomen gentile van een Vedisch brahmanen-gotta voerden. De

gewone uitleg, dat het ambt van purohita in de familie der Sakiya's in

handen van het geslacht der Gautama's was, weshalve de Sakiya's zich Go<a)(?f!

(Pali-vorm) noemden, schijnt niet houdbaar. Oldenberg constateert, dat

zulks nergens overgeleverd is. — Pavolini, Buddismo, 17, n. 12 geeft als

zijn meening, dat de Buddha Gotama heette naar zijne pleegmoeder Gotamï;

deze opvatting komt mij zonderling voor; hij spreekt echter ook over de mo-

gelijkheid, dat de naam van den purohita overgenomen zou kunnen zijn.
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bi'keiitl iloDr haar (flctiovu) urKtaiiuniiiK vaii Gutaina, z^ was

oiiK<'tw()f«|(l een li<l vun lu't gwlaclit «lur Sakiya'M. Z\J
••

vorHtin, ovoimiin ab .SuUdhodana «•••ti koning wa» ';; Ka;

WHM onilfrh<H>riK aan lifl r^k Kowiila *), wi?lkM k' imi

«h< ti,|(lK)>n«x)t van «Ion Hii<l<lha wan. Ovor «1»? kw. .••.•n

gnhlacht van sakiyjLs nt«li'«'fi| i<n ({i«h<'<'r!*<lit \w-l\ m l- -ti.-««k,

wajir Kapilavattliii p-lftsfn iiKu't h'«>'>>«<ri. /i<- nu-n Kitii, (itttch.

V. h. Hiidilli. 1, L'M2 ü. V., St'nart, !
^ s». on Uli|«-nb«rg,

Buddlia", 1()H ff., dio ook hii-r ••••n mdi-r staiiditnit in

neoint, dan >U< l)«id<' f»>r.sl«<'n<»«Mndt' i;i'l*"«''^dt.'n. Hol l^

dat do Buddliiuton hot aan/.iun dor faniilio, waaruit :

Btichtor hunnor ordo gosproton wa«, ovordrevon hobbon, ««n dal

mon in do Sokiya'H goon volk, hoog8t«>n8 oen „clan" te ziou

hooft. Kapilavutthn iH, volgons do logende, ree«lH tydooü het

leven van don Hudiiha vor\vo<«»f, en het ganM.-h' ' '* der

Sakiya'H zou bjj dio p^loK'-nlioid uitgon^'id zyn. I ^he
pelgrim Hiuon Th^ing ') liooft lx>u\vvallon lw/<Mlit, «n.- m-n lieni

ai» hol viMtriualige Kapilavatthu woot*; tlo p!aati»«'n. waar een-

maal Snvattlil en Vo^alI lagoo z^n bekend: do phuit-*, waar do

Luml)inl'tuiu oortyda wa» *), is door Krthror uut. i-k', -n «ven-

tueolo opgravinnoii op de plok, waar Huddlia'.H vaii ;;wn

moet hobbon, kunnen nog volo vorr!u*j<iiinoii aan i.-n-

gon; dal echter hot giuiitcho volkjo ilor .'^.IkiyaS
•

•. er-

dolgd zou z(|n, kan niol op histuriiM-ho wiuirln-id i s ant

or waron vorMchoidono dorp«'n i'n »l<>r|Ü'^''*< waar .sjlkiya'» wooo-

don ') en volgens do overlevering was hol alleen Kapilavatthu,

) E. lUrdy, lliKlcUiiimut, S »V |lucl<llm (Samnil. (SiWhrn ), K Hl. —
Ohlenbrrif, ilu<l<lha*, itil

•) ()l<lenl>(TK. Iliifl.lliit*. \U\. 117. I(hr« ntividt, Bu^MbiU InHia,

niiemt op p :i «i<>i- kiiiiiiilirylipn uil |i'< ' mot liuii nionarrhon;

Sudiih. Ik iliiiii' mol l>y I'. i'i, ,.... thr i 'i4iiii «<t« lh<- arknow-

Iriigril nuirralii i>f tlir dun"' (i.r. f\an i>l (m- .•... • ' ' '• • • tticr-

viMir iiunr l'tkbKnjjn-StilU, tH (Siitininpiltu. -- I. « 'ipn<

l.it. umi i'uli. (IHSTi, S. «kl JitiAkii IV, n*. 4tW*s i
.

«nitr

de terhuuilllig ilrr Saliiya'i ti)t den \or<t ««d KumIs blykt : „ntayam Komtki'

rttiiiio /lii/l/^aiivitdH/itiMc raWImo",

>) Wiitl«r», op cit II. I ff Staninlat Julien, lluL de U Vie

dl' lliouen 'l'lio^iiK (I>CkI). Sttni. Ileal, Üuddh. Ilecord*. i.Si-Yu-Ki>.

«) Waar do liodhiiuUa geboren wertl.

*) Men vindt te allo h\i Oldenberg, Kuddlia*. S lU
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dat zoo noodlottig te gronde ging. In het Mahaparinibbana-Sutta

verschijnen dan ook wel degelijk de Sakiya's, om na de ver-

branding van het stoffelijk overschot van den Heer hun deel in

de reliquieën op te eischen.

Of men nu al dan niet in Sakiya een fictieven naam te zien

heeft, een der vele plaatsjes, die volgens de Pali-bronnen door

Sakiya's bewoond werden, was Devadaha, de geboorteplaats van

Mahapajapatï Gotami. De naam schijnt niet volkomen vast te

staan ') ; in de overleveringen der Noordelijken vindt men Deva-

darqita en Devadista. Bij Kern (Gesch. v. d. Buddh.) heeft Deva-

daha den Sanskrit-vorm Devahrada en bij Hardy (Man. of Budh.j

vindt men bovendien nog de namen Koli en Vyaghrapura voor

deze stad. Koli, ook Koli en Kodi gespeld, schijnt tevens een

ethnische naam geweest te zijn, want er is ook wel eens sprake

van de Kohya's van Ramagama % Devadaha zal dan te be-

schouwen zijn als de voornaamste stad der Koliya's, de „resi-

dentie" van „koning" Anjana, Gotamï's vader. De geslachten der

Sakiya's en der Koliya's zijn eng verwant geweest; niet alleen

heetten de vorsten der Koliya's Sakiya's of Sakkas (Mahav. II, 18;,

maar zij huwden voortdurend onder elkaar en van de Sakiya's

wordt als een bijzonderheid vermeld, dat het een vaste familie-

wet was, slechts in eigen clan te huwen. (Vgl. str. 119 van het

Ap. in hfdst. Vlij. Dit wordt bevestigd door de opgaven der ge-

slachtslijsten ; volgens deze zou dit de stamboom van den Buddha

geweest zijn:

Jayasena Devadaha

Slhahauu Yasodhara >—=: Anjana Kaccaua
(huwt met Kaccïïna) 1 (huwt niet Slhahanu)

I I 1

Suddhodana =—= Maya Pajapati

I

(huwt met Suddh.)
Siddhattha

') Ook de stad Ka|iilavatthu wordt wel eens vermeld onder een naam, ilie

afwijkt. In Dipavamsa III, 17 wordt die stad Kapilanagara, en III, 43 slechts

Kapila genoemd.

Devadaha is bovendien de naam van Aiijana's vader. (Mahavarasa II, 16).

'^) Mahaparinibbana-Sutta, waar ook zij hun aandeel in de reliquieën eischen.

Watters, Yuan Chwang, II, 25, zegt evenwel, dat Ramagrama hetzelfde

als Koli is.
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Omtront doze vorwnntHchnp <I<t hcU\a eoHlnrhfnn, «lii» 7i<*h nis

loten van ('••'•n stam \>>- by

HudiihiiKliotui in «lit'nH i .|cn

DiKhanikflya <'n wi'l in ilul i>i> lioi Atitl>u((ii<tr>utta.

ilt^t Kronii({MliiiMl vnn Kapilavattliu «n Koli werd KeiM;h<*i<lon

dix)r d« KoiiiyI. \v<-|R(«r \vat«r K">^niikt wiTd Vfxir <!•« irngutio

hunner rO**tv«<ldt'n. Toen <'<'n.>* door de groote dpwgto di- wator-

stand in do rivier zeer InoK was, maakten de b«<\von<'n« der ^no
«tad een dam, om voor «Ie eip-n velden hi't noudi^e water t*

kr^Xen. Hierdoor ontettond w«n twist met de inwoniTH der andero

Htod, die zou hoog liep, dat men aanHtalt«>n ^ing maken om i'lkaar

Rowapenderhand te lyr te gaan. !><• Muddlia kwan> nc>n l.iitijd.N

tiiss<-hen heide en lM>w<«rkte een verziM-nin;;. >pnik ivl-

vnda.sutta uit en i)ekeerde daarme<ie twe.-hntid'rd i's,

en even Z(M)Veel Koliva'H, ilie alle in ile orde fiiiilt n. l'.uii ..|itb

gesproken wonlt van vyflmnderd Snkiva'.s, is «lii w.' :. !• «tok

een liewy» voor de enge vei 'l. H^) tl< -iil

vernamen toen ih> IxMde |mr iis, dat en met
elknar verm!uigs<-h«pt waren, doordal de Rudilha hun de zoo«>von

vermelde legende V(<rhaalde. (Volgens onze Ix'grippen is het niet

duithM^k, hoe de Koliya's zich op grond dezer verwani.schap

iSflkiya's noi>m(>n konden.) r)«>zelfde legende whter is <H)k l>ekenil

uit een ander gi^schrift, nl. hel commentaar op den Suttani|)Ala.

Dit commt<nt;uir is niet uitgegeven, maar een (Vagment er van,

<lat de/.e legende iMtvat, is dr»or \VelH«r opgenomen in het vyfdo

«h'el z(|ner „Indische Stuihen" (411.' ff. i. I' i Winter-

nitz „die kulturgeschichtlicli auss4>rordei -e .stam-

m<«Msage tier .Sakiy:id un«l Koliyas" gen.» md ',, :,• lA om de

hooge afkomst van het geslacht te Ih<wiiz<>ii, tevins om den

naam, dien het gi«slaclit dnuigt, to verklaren *). Onder de talryico

) l'itf. van ilhyn Dnviil» pn Katliii Citrppiitrr 1' I
-

-'«ff,

*) /.ir bil. I'i, want' ilo pabluijjA \»n itp Truiiwrn ilirr tg< ' ra'«

ti'iiiiinlil wcirdl.

Hot ({t<tipiir<li< bg iln Itobiinl (of Itoliiiil) tindl nion uilvwrig inMl«>|(r<|r<<ld

by llnrilv, Maiiiiat, p .'117 IT — 'lif nhamm«|>«da ird. KauibAlli |t. :&l —
A. Webrr, ln<liMhp Stiidjpii V, i«. Ut

•) tlcmh .I.T liKi. l.iU II', S. itil. Zip.-.WS ^. v« I «r hu a«n hft Amb.-«ulU
„«•in MiK<*n|{piu-hii-htlirhp!i, «i«>l|p|<-bt <n^a- ' <•* Inirrvne" Inckent
) Men vimll <!«• Ipgpu<ir in Webor'» ^ \m\L K.



198

legendarische voorvaderen, die den stamboom van den Buddha

vormen, komen drie Okkaka's voor en de derde koning van

dien naam heette volgens Hardy, die dezelfde legende verhaalt,

(Manual, p. 133) ook wel Amba of Ambatta (sic). Het door Weber

meegedeelde fragment van het comm. Suttanip. spreekt van den

Ambattha-raja Okkaka ; hot gedeelte (Ind. St. V, S. 418j aan-

vangende met „Atlia klio AmbaWiaraja, Okkaka amacce parisajje

tot aan so ca Sakyanam pubboptmso ti,

ontbreekt in Buddhaghosa's commentaar, maar komt woordelijk

gelijkluidend voor in het Ambatthasutta, dat door Buddhaghosa

gecommentarieerd is '). Het eenige verschil is, dat de composita

Ambaftliaraja en Ambatthasakya in het Ambatthasutta vervan-

gen zijn door raja en sakycl, beide voorafgegaan door den voca-

tief AmbatÜM, want daar wordt het voorgesteld, alsof de Buddha

alles tot een zekeren brahmaan Ambattha zeide. Deze passage

in het Ambatthasutta is dus aan het Suttanip. ontleend, of om-

gekeerd. Winternitz (op. cit. p. 71) noemt den Suttanipata een

boek, dat vele stukken van de alleroudste Buddhistische poëzie

bevat; op p. 147 geeft hij als zijn meening te kennen, dat de

werkzaamheid der commentatoren van zeer vroege dagteekening

zijn moet, en begonnen moet zijn, zoodra er teksten samenge-

steld waren. Hij wijst er op, dat er reeds commentaren in den

Kanon zijn opgenomen. Het comm. Suttanip. kan dus zeer oud

zijn of op zeer oude commentaren berusten. Over den Dïghanl-

kaya sprekend (27—33) wijst hij er op, dat verschillende be-

standdeelen tot verschillende periodes behooren en hij komt tot

het besluit van een „spaten Abschluss der Redaktion" ^). Ik ben

niet bevoegd om op deze kwestie nader in te gaan, maar deelde

de legende in de lezing van het Suttanipata alleen mede, omdat

het mogelijk is, dat in dien Ambattharaja., en de Ambatthasakya'

s

een herinnering aan de afkomst der Sakya's gelegen zou. kun-

nen zijn. Ambaftjia is Skr. Ambastha en dit is de naam eener

') Dighanikaya, Vol. I, p. 92.

'') Winternitz haalt ook liet oordeel van Neuniann aan, die den Dl-

ghan. een „im ganzen verhaltnismassig spiite und oft apokryphe Sammlung"
noemt. R. O. Franke, Dighanikaya (1913) noemt het „eiu einheitlich konzi-

piertes schriftstellerisches Wei'k" (Einl. XLII), hetgeen ook niet op hoogen

ouderdom wijzen zou.
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7/K>K«'naam<l<' ,Mi.«*clikaHt<'". (!><• Licchavi'», h«t RAn7J<«nU|kft go-

»la«;lit, «lat to V«'s<lll hi<«rf«;hl<', on il- ««n

KiiHitiflr.l, (lil) v.u-U Hlli'ti «'Vt-nzi-cr kh •

<lo

.Sakiya'x, «taan «•Vfiif'-uj» in <l<' ! il»

,MiH4-lik;u4ii'n" lN-kt«ti<l.) In ln-t Mali > Inr

Anilia^ithu'H vcrmi'ld, «lio Ivum ili- iMyjavart »irc«Hj. itvti hor-

innoru /.ich liinr do lt<Kunilt<, <lin verhaalt, hou SiuldhotJana het

gedaan kon kry^^^n, (1«) beide prinM'ttson to huwen (/.!•> blz. lAA):

daar Htr^jdt hO ook tegen I'fli>ijava'H '). Zou dit miMtchien oen

horinnerint^ kunnen zyn aan den Htr\)d, dien het nH*d» in IndiA

goveHtigde vulk mot de hinnendringenile ArifTs had moeten

voeren? F>n der viiT zonen van okkAka hefffi- Nopuni: na zyn

zoon V'awistha t»evc.stipi ti- hi-Mx-n in ile h- te Kapi-

lavatthu (door de vut l)ri>.-d.r.-* pMlichti, Ikv' ""h naar

het land diT Miilla's i-n niuir Vairflll, waai lor

van Malla'w ri\ I.i.Thavi'H wenl '>. Z<>f> d'- "• \m-

hattlia sikya's lM««tjuin lieeO en ^een lan

den Pl^lianiknya i.n, dan lieldM-n w(j hier i: vi'h

en Malla's drie volkje» b^wn, ilie de namen voor „Mis»-likx''ten"

geleverd helilien. Hun genuHünschapjieiyke afkoni"! -Kin' uit

de legenile afgeleid te mogen worden. Cttoma K" nog

mtMJe, dat or drie stammen van het ra» der Lit» ii...-. .- ...iK-n,

wien het whter verl)odt-n was, in ver»chillen<len stam te huwen *).

(Vgl. de gewiMinte der sakiva'».) Op ren andere plaaLs di-elt hU

mode, dat de Simkijii drie stammen teMen; •'•én van ileze noemt

) I>e i>m<<liin(<i)?>i>-i<l. >liit SmMh- ila hioatiininiing ilrr volkt«rr|f4drriDK

iiimhIik liacl, <iiii ' "Vertreden, k«n grgrvinil ign

o|i iiiJrrilniiit l»-
'

In hol JAMl 1 .. ..
I

III» >< ' ' '
I •! "|.-

whrïfl (trigin «f the Sli.ikya-mi i\ ih-ii iiih<>ud «an mi .-de.

Na ••«•n rrrk» vnn koniii^rn »u« ilc l:inl«lr lk>«Skii n >ier

ionen nnnr dm HmiHlitya uitweken thun ta<ier>Lit<l W4> t' •en

hnven^Uil tian den lnilii«); en dan j». ."ÏH „llemrmlierint.' i Mieir

haniühnient, they nind<- it a luw that n<> "TJ

a neroiid wile nf the Mtme Inlw, l>iil l' 'Oe

wife". (l>il «aren de vier (irinnen, dte hui. - '->oi

het \erhitiil vnn de iiitvtykiiiK der |irin«en i« tf verklaren al* een hehnneriBg

iinn een verhuuinu vun het volk in het verletten.

») Srhiefner, «tt. — (lok vernield hy Kern. tie«*h. t. h II I. bli S44

V Aiiatic Retearche* \X, 00. Ibid., "ttO.
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hij : Shakya Litsabyi. Fick heeft in zijn werk „Die sociale Glie-

derung im nordöstl. Indien zu Buddha's Zeit" ') de „JVlischkasten"

besproken en aangetoond, dat de theorie dier gemengde kasten

moest dienen om het ideale beeld, dat de brahmanen in hun

wetboeken van de indeeling der maatschappij gaven, in over-

eenstemming te brengen met de werkelijk bestaande toestanden

eener maatschappij, die eigenlijk reeds ontgroeid was aan dat-

gene, wat de brahmanen meenden, dat zij wezen moest; het

kastenwezen had reeds een tijdperk van ontwikkeling achter

zich en van het theoretisch viertal kasten (die eigenlijk nooit

kasten, maar standen geweest zijn) was reeds lang geen sprake

meer in de werkelijkheid, die er veel meer kende ^). Fick toont

aan, dat nagenoeg alle gemengde kasten namen hebben van

geographischen of ethnischen aard. In de Licchavi's en de Malla's

ziet hij „unarische Beherrscher autochthoner Stamme" (S. 9).

Het Mahaparinibbanasutta beschrijft de Licchavi's, zooals zij op

staatsiewagens naar Vesall komen. „Einige von ihnen waren

dunkel von Aussehen, Kleidung und Schmuck, einige gelb, gelb-

lich von Aussehen, und angetan mit gelber Kleidung und gelbem

Schmuck, einige rot einige weiss " ')

Al is deze combinatie van huidkleur en kleeding waarschijnlijk

fantazie (Franke acht haar „ganz wertlos"), zij kunnen door ver-

menging met Arisch bloed zeer goed verschillende schakeeringen

van blank naar donkerbruin gehad hebben en zoo zou deze plaats

een herinnering aan hun niet-Arischen oorsprong zijn. Indien de

Sakiya's naar afkomst met hen verwant geweest zijn, zou hier-

uit voortvloeien, dat ook deze geen onvermengde Ariërs waren.

De monogamie der Sakiya's is dan ook on-Arisch ; evenmin hiel-

den zij zich aan het voorschrift, dat men in de kaste, maar

buiten het gotra moet huwen: integendeel heerschte bij hen

) Kiel, 1897, S. I, If.

'-) Sir At hels tan e Ba i nes, Ethnography, Castes and Tribes (Grundriss)

1912, p. 16.

J. S. Speyei', De Kasten van Britsch-Indic, (na den dood van den auteur

verschenen in den „Indischen Gids") December 1913, blz. 15S9: „de ware

naam voor de kaste is dan oolc niet varna, maar jüti.

Se nart, Castes dans 1'Inde, p. 152. Ibid. 124, 138.

^) Vertaling van Franke, Dighanikaya, S. 199.
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«lf< gowonnt»' «Wt <'n<lognmio. ') Dnt allon kHutriyn'-» w^rf-n. 7^» ilan

mi«t utjijin vfMtrlwlioiid ;um(,'«nomt<n ni<M't«'ii lar-

niaU' il<' liraliiiiaarirtclii' miltuur zich iiiftT fx>-' l<l«»,

v«rkn<p«n dn in«t<-llinnfn (Ji*r hnilimaani«<lii- wi'tt>f»«-k<-ri w>k uinl««r

tlü nii)t-AriHclii' of K<'iii''nK'ÏAri»c;lu' iKJVolking burgiTrechl i«n kon-

dun do prifrttor» in brahnian<*n genjetaniorfos«^M.'rd wonlt>n, de

voreton on do voomanio K»'Mlacht«'n in k^triya'8. Spfy««r (op.

cit. 1588) cilüort Lyall: „On tho bordor lino In Üio ilinialayoa,

hitwoon Tibot and India propor, any ono can obs«on'o cn»to

growin;; bcfurc lii» oyctt, Uio noblo i8 changtng into a KajpQt,

tho prioht inti) a Hrahman, tho |M>aMint into a JAt, and so on

down th<« Ixiltom iif tli<- .»«;ali'."

Hot ilirorto bfwijs, dat de sakiya'H K''<'n zuivon- A

wooM zondon zyn (p'l'jk ^''*^l' vcrnuMHli van d>- •/•'•'•r wn.i

mot hon vorwanto l.icrhavi'Hi is natiiiiriyk i ti; hi-t i»

ochtor niifwhion moor (hm t<M«vul, «lal hot A ntta Juist

do kiuHti'iikwi'stio tot ondorworp lio»'fl. Dit Sutta (««vat in hot

oornto goih'olto liot vorliaal, \vw oon jongo bnthnuuin, dio don

voor «on bnihmaan zondorlinK''n, althan» niet zo«t „standos-

Komftiwon" naanj van Ambaifha dnuiKt, door don Hmidha tori»cht-

gowozon wiirdt, omdat liij zicli btiitonKowoon vlogolachtipgiHlragon

liail. Ambattha had zii-h namoiyk in zijn 1
' mkhhI

vorstoiil, don Hiiddha to smadtMi om ziJH' nul:

„Camh hho (iittiiiim Suki/iijnti, iihanuiii bho (itittinm

liüiima Siiki/itjiili, nihhnit Stikifn r-'fi 1'

ihh/iit mimitHU " ') Zon! uu <-«'IK'U

khattiya on dion.s gosiachf .i i;tor t|iH«n

do Snkiya's tot dt« voornaamston in don iandc Iwli.Hip-n. on al

golooft mon niot mo«<r aan liot konmp«chap van Siiiidlio<hina, h^

wordt t«wh op grond dor tok»t«'n iM'schouwd al» oon man van

mui/ion on rykilom, givsproton uit tvn adoll^k got«lacht. (iotami

I» dus oon voornamo tiamo gowwwt.

AUoon mo»'f mon do snkiya's niot houdon voor ksatriya's naar

') J.illv, Hecht iiixi Siitr, s C'i - /.r i.ii imv

*) Krnnki' (|)i|{li.l S. IKl, m<i'|.i.iI( ..lt<>li. Kml» uiiil Irirlit rrrritlmr ut dir

Sinkyn-mpiio, riiii» »u»lc (ir«<<llM-|iiil^ >if iK-nrlinifn »ic-h «ir !•! .ii^.rs r.i.i.in-

volk". Kr. Ip<<kpiit liiorbij ami: „Auch ('liiiliiipn J It A S, |Kl>k

but men uf lubaUncc"", i6M<i: rvich". Ihic |Hir*«au'«. if v .
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do Vedischo opvatting, die naar hun stand slechts krijgsUeden

konden zijn. Hardy noemt Suddhodana „ein reicher Gutsherr",

en zegt op grond van Cullav. VII, 1, 2 : „dass die Sakyas Far-

mer waren" '). Kern verhaalt de legende van een akkerfeest,

v^^aar de koning een gouden ploeg hanteerde; voor zoover ik

weet, is dit de eenige handeling, die ons van Suddhodana

overgeleverd is en zij herinnert ons niet precies aan het bedrijf

eens ksatriya's ^). Ook zijn naam ') „Zuivere-Rijstebrij" maakt

een eenvoudigen, landelijken indruk; zijn vader heette Slhahanu

„Leeuwenkinnebak", zijn grootvader Jayasena „Een-zegevierend-

leger-bezittend". Het contrast is zeker groot!

MahapajapatI, eene Sakiya, was in engeren zin eene Koliya.

De stad Koli heet bij Buddhaghosa ook „Kolanagara" en de Kola's

zijn evenzeer een niet-Arisch volk. Ook de Kola's waren eene

„Mischlingkaste" volgens de brahmanen *.)

De overlevering laat GotamI honderd en twintig jaren oud

worden, tot aan haar dood toe in het bezit harer schoonheid,

als ware zij nog in den bloei harer jonge jaren.

Chineesche pelgrims hebben de plaatsen bezocht, wa,ar zij ge-

leefd moet hebben en hebben de bouwvallen gezien van de

„paleizen", die zij eenmaal betreden of bewoond heeft. Qvetapura

(Pali: Setapura), haar vihara nabij Vaicall (Pah: Vesall) is door

Hiuen Thsang bezocht; het diende toen evenwel als klooster

') Buddhismus n. it. Prili-W. S. 26. — Ibid., S. 149, Anm. 71.

2) Gesch. V. h. Buddh. I, 31. — De fabel over zijn strijd tegen de Pandava's

blijft hier natuurlijk buiten beschouwing.

^) Men .schijnt het tweede lid der samenstelling op te moeten vatten als

odana^ al is het vreemd, dat de Skr.-vorm Quddhaudana, die regelmatig zou

zijn, niet voorkomt. Dïpav. III, 45, 46: ete panca pi rajano sabhe Odanana-

maka; odana = rijst. De Chineezen vatten den naam ook zoo op. (Senart,

Essai 316: „les Chin. entendent r.e nom dans Ie sens de „nnurriture pure").

Oldenberg Buddha", 115: „Ueinreismus". Aan "udana valt niet te den-

ken; °udan „water" zou in het Pali uitloopen op "uda; cf. de nom. propr.

Mahanama, Vissakarama.

*) Dat de naam Koli (de stad) ook Koji, Kodi gespeld wordt, is geen be-

zwaar, om hier aan de Kola's te denken; de Sanskritbronnen moesten wel

Kola schijven, daar alleen het Vedisch de cerebrale 1 kent. In de Prilkrits

worden bovendien l (dentaal) en l (cerebraal) herhaaldelijk verwisseld. Zie

Kern, Verspr. Geschr. II, 242. — Pischel, Granim. der Prïïkritspr. (Grund-

riss), §§ 240 en 260. — I. Wackernagel, Altind. Graram. (1896), I, § 194.
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v<K>r monnik<n. Fa Iliftn ') ^400 n. Chr.) hooft to fravnMT (P.

Sflvatllil) i\r lulii.'M van haar vihflra Kczji-n. 'rn-

Hiüiajit (l'iL>«'iiaili). il'-ii kfdjinu van K<H;ala, li ^
IhiuwiI. Of zij IWiM' vihAra's Ix-zi-ti-u Ui-i-n, i^ i.if

imlioii /.{\ naar h«'t V'»<>r.'M:hrifl t ii.-«.-«h<'n «I»" o| •

-n-

wizfM'nen <lo«ir lu«t lan<l n«"<r«ikkt*n i». |tr<-<lik*^niU> «-n U-"!»-!"'»"!!»,

dan Hpn-fkt hot vanzelf, ilat 7.y in v<'n*chiUi'n'i'- vii,Tr • , l<. A.-.nd

kun hobl»on. Hi-t licol fv.-nwi-l, ilat zy in N i».

niu<«n ThtuinK hooit t<' (,'rtlVH«tI hi<t/(*ir(io (fzi-n. i- . .u.,.i i zag

hU oon Htnpa: „tlii.s in thi< old Iioum» of tho huiy Anim lAmba-

pniT), it wa.s h)<ri< the atint of Biulilha an<l nih^T Hhik>>ui;I.H ol>-

tain»<«l ninvjlya". Waar h^ z^jn b<'Z<H«k aan •,'v<'tapuni vcniifldt,

wiinit <l« naam van Ooianil niot nio«r gi-n<M-md.

Mahn|>aj.1patl Ootanil is »M-n van d«' dortit-n "DvrT". di** zich

om hari' vt'rili<>nst.-n door d<'ii Bnddha «M-n in

don Salp^ha iiH>p>w<>zon zap>n. I)at z^ in liai' : ik-

khuni" oon z<'«t vn^nn t<n hfiÜK |fv«<n g<'l«Mil lu'«r i|n

ilo gotuiK*'ni.H.H<>n noj; ovit; hi-t l<xin van liaar ki i .on

nuur hoiliglioid wi\» lu-t nirv.li;a *>n h<-t apad.lna lH-NV:iart nog do

horinniTinK »iin do onKolooliyko wondoron, dif t-r ljy dio gole-

gonhoid plaat.s grop<'n; zolfs hy liot nin'flva van don Buddba

hoofl do wori'ld niot uanHohonwd, wat aan haar nirvaV'"» lui-HU'r

on gUin» vorioondc. In hoorlykhoid ging haar stuffolyk omhuliwl

op, want tcM'n Atiamla haar rolii|uii*^n in (•n schxii viTAaniold

had on dio don Biid*iha liraoht, wa» hot con S4-liaal ni<'t paarlon,

dii> iiU (h>n Vorhovono ovorhiindigdo illardy, Monual, p. 'A2itt.

) TrnvrU of Kuli-lli.iii umi SiitiK-Yun, tmntl by Sun). Hrat i l»nd<>n

mW) |> TA.

M Hmlilhiiit IJconl. ..f ll.r \V \V (Si-Yii Kn II, 2, iW.

Wattn». Yiiim C'hwniig. II, 7t» I, S77.
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Het Apadana van Mahapajapatï Gotamï.

1. Eens vertoefde het Licht der Wereld te Vesall in [het kloos-

ter] Mahavana in de Kütagara-halle, hij de Beteugelaar der

menschen.

2. Toenmaals woonde daar in het liefelijke Setapura -) in een

nonnenklooster MahagotamI, de bhikkhuni, de zuster van

's Overwinnaars moeder.

3. Terwijl zij zich in de afzondering bevond, rees in haar geest

deze gedachte omhoog (en terzelfder tijd geschiedde desgelijks

aan vijfmaal honderd „begeven" nonnen) ^)

:

4. „Het zal mij niet vei-gund zijn het Parinibbana te zien van

') Comm. Therïg. p. 144 11'. — Zie voor ileze legende bovendien: Agva-
ghosa. Sntialainküi'a (trarl. E. Huber), p. .386 e. s. cliap. XIV: Le Nirvana

de Gautaml.

R. Spence Hardy, A Manual of Biidhism, 2'"i Ed. (London 1880) p. 317 IT.

(The Queen Prajapati becomes a Pi'iestess, and obtains Nirwana).

2) Ap : tahhn gate pure ramme ; p. 318 (corr. and add.) verbetert Muller:
„tahim setapure ramme". Hierover zegt Sylvaia Lévi in zijn artikel A^va-

ghom, le Sutral. el ses Sources, Journ. Asiat. dO^e S. XII, 1908, p. 57 e. s. „il

s'agit du Cvetapura*saiigharama visite et dócrit par Hiuan-tsang", (p. 168).

Dit klooster werd echter, toen de Chinees het bezocht, door /wieste's bewoond;

hij deelt tevens mede, dat het Cv.-saftgh. 80 of 90 li teu zniden van Vaifüli

lag. Deze afstand is ongeveer 9 mijlen en met het oog op de gebeui'tenissea

in de legende verhaald, vrij groot (Si-Yu-Ki, II, 75).

•i) Het zij mij vergund, hier dit Middeln. woord te gebruiken, dat vimulln

beter weergeeft dan ons bevrijd, verlost, omdat de nadere bepaling, die aan-

geeft, waarvan zij bevrijd waren, ontbreekt. Zie Verwijs en Verdam, Mnl.

Wbk., I, 702.
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ilifi» Hiidillia, noch van dii'nM U*l«lo voomaainnU» liittcipcU*!!,

n(M;h vun iLlhiila, Anaixia, vun Nan<la,

Ti. „het rariniM>flna van den Buddha, noch vaii diva» beido

vdornaaniHtu diM-lp«-lon, nnch van Mah.lkuHsapa, noch van

Nanihi, van Ananda of litUiula.

O. ,I)<' stoffflOkf dinpui van my afwi-q^-nd, wil ik hol XihUlna

ingaan, 7.oü di< Iluiland, du i;rooto Wyzc, m\i mUni* U<«i(>

t.O«>MUUlt."

7. Aldu» \va.H (M>k de ({•'«iachto dor vüfljondord nonnen; aldus

wiiM cxik do gedacht» van Khonitl un allu andurun.

H. To«<n Hchudth» d<' luirdo, do hoti u'»-

r»M>rd 'i; do dovat.T.M, dio in 1. i'-n

mot Hinart vrrvnitl.

\}. Wooklanond lip hartriM<riMi"l<' wij/.- v.i^'..t<Mi /ij iraii'-ii: l»'-

Hprooid mot dio [tranonj (;inK<'ii d<- n<>iiiii*n naar (i<>taml *>.

10. Kn /() violon viM»r haar nodor met hot hoofd op hare vooton

on sprakon «lo/o W(Mirdoii: „forwyi wy in do oonz^uimhoid

waron, o Vrouwo! wonloii \vi) ^•ollo^>l lM>Mpn>oid mol wator-

drtip|)olH;

11. „IH' imrdo mot haai i"it;"ii «< mikim"-. imhh- i i^iiim-ido

on wooklachlon \voril««n gohoord. Wat mag dat iMtluidon,

o CJoUml'.'"

rj. Toon riprak zy woonlon [on /.fjdo do dingon, dio] zy ovor-

pvinml had ; on allon ttprukon nu ovoneon^ uit, wat zy

ovorpoint**! haddon

:

') li. i. ilo ilonilrr ruuimrljiv ''<

koMit «ilt viHir in ütr. \'*K <'>' 'f-

Kern, ilirn \k mmr lirt lonil' ; ^ . rm
nn vprwifn nog imnr Muhntuggu I, M

• ) VtMir inilM Irip nirn «i/M irntpn<ia(i« \»n Prof. Vogel): frAi kan dan

vertnatii wonlni |tnt lir( <li< tninrn tier iletulA'a iijn rn mol harr eigen»,

lilykl uil (Ie KruniM-lip «ertnling ilixir lluber iSOIr. |i. :BC| Ie deT«

du S«i)igliSrnniii ... |ilruru Uut (|iii< M>a Urine» loinUtieiit «tir le< r»be> de«

bhlkfunln
"



206

13. „Vrouwe, zoo hot u behaagt, het Nibbana in te gaan, het

hoogste heil, dan willen ook wij allen [met u] daarheen gaan,

zoo de Buddha, o Deugdzame, het ons toestaat.

14. „Wij, die de wereld verzaakt hebben, heengegaan zijn van

ons huis en onzen staat, wij willen nu gezamenlijk den weg
inslaan, die naar het Nibbana voert, dat hoogste aller goederen."

15. (Got.): „wat zou ik nog kunnen zeggen tot vrouwen, die

over „Nibbana" spreken?" Toen verliet zij met alle nonnen

het klooster.

16. „Mogen de devata's, die in deze woning huizen, het mij

vergeven — maar heden heb ik mijne kluis voor de laatste

maal gezien.

17. „Daar, waar geen ouderdom, geen dood is, waar men niet

verkeert met hen, die ons onlief zijn, waar geen scheiding

is van hen, die ons lief zijn, daarheen, naar het onstoffelijke

zou ik willen reizen."

18. Op het hooren van dit woord braken de dochters van den

Sugata, die nog in de boeien der hartstochten lagen, gepij-

nigd door smart, in weeklachten uit: „Helaas, hoe klein is

onze verdienste" ').

19. Ledig is nu de woning der bhikkhuni's geworden zonder haar.

Evenals men by den dageraad (?) de sterren niet meer ziet ^),

zoo zal men de dochteren van den Jina niet meer aanschouwen.

20. Met hare vijfhonderd [gezellinnen] heeft Gotamï den weg be-

treden, die naar het Nibbana leidt, gelijk aan de Ganga, [die]

met vijfhonderd zijrivieren zeewaarts [stroomt].

21. De vrome upasika's zien haar op den weg voortschrijden,

en op dat gezicht komen zij uit hare huizen en vallen haar

te voet, zeggende:

') aho no appapuuüata; onze dpiigd? onze goede werken?

2) passa te viya tarayo ; dit begrijp ili niet. viya is altijd encliticuni; mis-

schien is passa te een corrupte lezing. Kan er pabfiate gestaan hebben? dit

geeft een goeden zin.



'Ji)7

-'2. „KrtKirm u, o machtige Vrouw, /joo gU onn verlaat, z^n wy

/orul'T toevlucht; Ki| m^Kigt niot «ton'en" '».

Z(x> kl;uiK<l<-ii zij, nog i;<<kwol<l iloor lK>ge«Tt«n.

j:j. T<'n oiiiil"' tl<» Htiinrti>n van haar wog to nomen, apmlc |C>o-

tiiml] Utt d«>z<' [vruuwun) zoet»* wo<jnl»«n:

„MUnu (lochtvrH, gy hobt nu gi'nrN-g guwcvnd; ziot, hot b
thans vrx>r u <1<' tyd ilor vroupU* *).

24. „Ili!t wozoii dor «mart hid» ik gi-hwl d<K>rgrond .! i/i:ik

dor Hmart lu-li ik van niü goworpt-n. do vori -r

oorzaak] hoh ik vt<rwi>/onlUkt en hi>t (achtvou<ii_ ,.... ut

daartoe vwrt, heb ik geheel afgelegd •).

2'>. ,I)etl Mfc.Hter heb ik gediend; ili« ii'«'r lU'H Huddha's heb ik

betracht, de zware luttten afgelegd, di< luiit«n uitgertx'id.

Ü«J. „Hot dool, wiiar\'»vir ik het tehuis opgaf on hol zwervende

loven van ' :uinnam, dat doel heb ik bereikt: het

iü de veriii' :i alle banden.

27. „Terwyi de Kuddha nog [in loven] i» en z^n goode leor nog

staat in al hare volmaiiktlieid, i.s het viH>r mij ii"K de tyd

uni hel Niltbflna in t«> ^mm; b«>wi'ent u\\j nift, iiiijn 'I'h hterken».

28. „Nog z^n Kogd>ifi^<> '"" Ananda er, Sanda en vele anderi<n

en Hfliuila de overwinnaar; de .Sai|igha is welvarend, een-

dnichtig, do overmoe<l dor kettorU'eraars is vernietigd *).

2M. „De HMMu van het gi>i<lacht van «'k- • lo-

tiger iHVHtwit nog; in. hi<t dan nu de ' ma
to zottken, o kindorkenst?

I) Voor fiiyA nu yulHl Irti* iiirn (<iy/l ho yullain.

*) hamknio. hilHt \» hipr: Skr. hur^i. |)it «ri>or<l krn.l.' ( liil<|pr> n<<((

niet. (K.)

>) 'riM'»|M<lii)K n|i <ii< niflJri iirij/<i*iiiv4Mi (de Vicr l'UirIx Waarhrtlpn >.

<) htthuliiIJmi. l4'e%: hltl•K^ll|l|>•^ { ll,lr|»^) Vprwamng luMchrn mrtiia rn Unui»
komt hrrlmnlilcluk vmir in lliinii MSS. (K )

Snir. (p. 38(1): „'riinil» qiir lx* «mtfii Hr» Ttrlhika* rr<(riit trrr>!<«,
TnnHin que Ir* h^nitir|iieii n*«t><nl iii«p<<r«<>«'°.

*) Ik^vBkii, oen niythinche koning, volgen* <le llud<llii<lrii een tooo-ader

«iin Uudillia.
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30. „Wat ik reeds langen tijd nagestreefd heb, komt heden in

vervulling; dit is de tijd der vreugdetrom ') ; waartoe die

tranen, dochterkens?

31. „Zoo gij medelijden met mij hebt en van dankbaarheid

[jegens mij] vervuld zijt, werkt dan allen door standvastig-

heid in de Goede Leer daden van moed en geestkracht.

32. „Op mijn bede schonk de Sambuddha aan de vrouwen de

pabbajja; volgt gijlieden dus den Buddha, opdat ik mij vér-

heugen moge".

33. Zóó de vrouwen troostend begaf zij zich aan het hoofd der

nonnen tot den Buddha, begroette hem vol eerbied en sprak

aldus

:

34. „O Sugata, ik [was] u [een] moeder ^), maar [in] u, mach-

tige Held, [zie ik] mijn Vader; o Schenker van de Goede

Leer, o Heiland! van u heb ik het [ware] leven ontvangen,

o Gotama!

35. „Door mij, o Sugata, werd dit uw stoffelijk lichaam opge-

kweekt; het vlekkelooze lichaam mijner vroomheid, dat hebt

gij tot ontwikkeling gebracht.

36. „Ik heb u gedrenkt met de melk, die een korte wijle den

dorst lescht; door u dronk ik de edele melk van den Dhamma,

die oneindig is (d. i. : die voor eeuwig den dorst stilt).

37. „Uit de boeien [der zonden] hebt gij mij in veiligheid ge-

bracht; uwe schuld aan mij hebt gij gedelgd, oGroote Wijze!

Mogen de vrouwen, die zonen begeeren, [in] den verlangden

[zoon] eenen ontvangen [aan u] gelijk ').

') Lees Anandabherikrdo als één woord. De vocatief Ananda zou hier niets

be teekenen.

-) aham te mata, kan ook eenvoudig zijn: ik ben uw moeder. Ik heb mij

in de vertaling evenwel gehouden aan de oveilevering, dat GotamI de ma-

tucclia was.

') De twee laatste pïlda's luiden: pultakamii titiyo yilcain lahhanii tücli-

saiii sutam.

Lees: labhantu. yaca^Skl: yacyu. yacam komt voor: Jiït. III, 353; comni.:

= yacitani bhandam. (K.)

Sntr. (p. 390) : Puissent donc toutes les femmes avoir un fils pareil au Buddha

!
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MH. „'/,[], (lio do iiiovdor» wart<n van Maiiilhlltil ') on anderp von<t«n,

7.(\ii noij in il«n <(ot<aaii vnn hot boHtoiin ; muar ik, die or in

r)ndorno<loiii|M'ld wok, Ixm ilf»or u, MJlJn Zo«n, naiir do ovor-

x^do |j;ovoi'ril van du 'mw dur op<<onvMlgundo luvon».

;hi. „Kr»ninK«inood«r", „KtminKin" - dat x^n nnmon, dio vrouwon

Ki'inakkolijk vorwon'on kunm-n; .Mr)«<«lor van ovn Buddiia",

iiili'rHt mooiomk iri hot dion nnam U^ moKcn drn(;on.

10. „\'U\ dion nnani, o UrooU* llold, dion ik '//tu vurig tM>goi<rdo,

hol) ik door II vorwor\'on; allen, /.oo kloin al» groot, is door

u vorvuid.

41. „Ik \vonm;h ni^^jn lichuam af to loggon on hot i'orinihltOna

in to t^iuin : Hta hot m^ too, o Huid, Loid»ninn, diu wn oindo

luui do Hniarti'n niaakL

42. .Strok uw vooton uit, ilio /acht als lotUfw«>n zyn, dio gt>-

iiiorkt /4|n mot hot wiol, don haak on lN><|<>kt nii<l [aiuloro]

tookonon 'j. Ik wil U V(M)r <lo iiuiLito nuial niiin liiiM" Ih--

w^zon, mün Zoon !

')

4:<. „Vortnon uw lichaam, jjlan/.ond als i-i-n li,...;. ^•u.b; laat

m\\ |nog oonmiuil] don iuinblik uwor iri-«t;i!f.' „•• niit.-n; diui

wil ik tot df nmt ingiuin, LtMtl.sman
!"

14. l)o Ovorwinnaar t^Hindo mm /.(jno nnx'i z\jii !i ir-

/.ion van ilo twi^o on dortig kontookonon (oon^ 'i,

vorsiord nn't stchiMuion glans \. gol^jkonil op «!«• juui;c /^>u.

dio uit do morgonwolkon to v<><.rHohyn tnH«<lt.

*) l'>ii iiiylliincho kiininK, vonrvailer «mi ilrn ninlillia, Irtvii* n-n trticttrn'

inriirnnUr \»n ilrion '/.n> Jiit. II, n*. '.iTiH.

•l IU< viw>l>oli<n van i«cn llinlinia lyii inrt tul «nii Iciikrni o«i>nirkL llrt

viMirnuiiMiiid' tpr-km \» lirt wk-I {cttkk>t\. rn\\ile*'n\ uiii
'"

'
.-r.

/)•' ll>ir<ly, Mittiiiiil, |> :WI iliiriiiMir. l/>tiM .|r I. v

Itp liiiiik (iiriAiiJail, lil <lp |>rikkpl, «ai»i'iiir(li< rrii nlii . .-r

linluurl, wiinlt by t(«*f*ii van l>«>i<li>n i>|i|rrn»<'in>l. |W< haak kunil rrliirr <<l<t<'r«

viHir all «on kiMiiiink up di> vhoUimiI vuii ppii .t/a/nl/mrii.aii, o. •. Ililial-Saiiiilitlt,

Ailliy lU», 'H. {K.)

') I. |>l. V. ftultiiutlamf li*i<' nifli ;>M<fti Mifiiinttni.

*) llardy, Maiiiml, loc. rit Uur nou f, Ixtut, |>. VkI u
*) I. |il. V. $uitabhnlakanlam l«io mrn "alamkataw.

14
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45. Zij viel neder, liet hoofil op zijne voetzolen [leggend] '), die ge-

teekend met het wiel, en glanzend als ontloken lotuskelken,

schitterden als de jonge zon.

46. „Voor het laatst vereer ik uwe voeten, o Zon der Mensch-

heid. Sieraad van het Zonnegeslacht ; u zal ik niet wederzien *).

47. „De vrouwen immers, o Opperste der Wereld, worden als

een mijn van zonden beschouwd ^)

;

Zoo er eenige zonde in mij is, vergeef ze, o Mijn van

mededoogen

!

48. „Dat ik het opnemen van vrouwen in uwe orde weder en

wederom heb afgesmeekt, zoo daar mijnerzijds schuld in

ligt, vergeef ze. Voortreffelijkste der Menschen.

49. „Ik heb met uwe toestemming de nonnen onderwezen, o

Heldhaftige! indien daar verkeerd beleid bij was, vergeef

het dan, o Vader van het medelijden!"

50. „ „Wat zou er nog vergeven moeten worden daar, waar

immers niets te vergeven valt, o Deugdrijke! Wat zou ik

nog kunnen zeggen tot u, die op den weg naar het Nib-

bana zijt? *)

51. „ „Nu de gemeente mijner monniken rein en voltallig is, moogt

gij ^) uit deze wereld weggaan, gelijk de maansikkel in den

•) Men stelle zich den Buddha voor in de typische houding der Biiddha-

beelden gezeten, de beenen onder het lichaam gekruist, niet de voetzolen

naar boven gekeerd.

2) I. pi. V. marane leze men carane.

I. pi. V. adiccakulaketimam leze men: "kulaketana (voc), syn. van Skr. fci(/n-

dhvaja, waarvan BR s. v. dhvaja een voorb. geeft, met de bet.: Haupt, Schmuck

der Familie. (K.)

') Men leze: snbbadosakara mata.

*) Hardy: ,, Buddha replied: The water of the Anotatta lake needs not to

be pui'ified ; the chintamanikiya jewel needs not to be polished ; the gold

from the great jambu tree in the Himalayan forest needs not to be refined;

nor does the queen-mother need to be tbrgiven, as there is nothing to for-

give". (Manual, p. 324).

5) Men scheide : khaman te.
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morK'rnsUtml vcniwynt, wanni-or zi) <l«>n nniliTvnnj? <I«t pin-

in-tt-n luinHcliouwd liewfl ).

62. (ii!l(jk dl' Hterrt'ij in het gevoij? «J<t uv.niii nni .1.11 .miiii'IU vi

w«<nt<»li<n, zo«i Hchnxlon nu do ovoriK»? nonnen rnndon» den

llo<)KMt«n ovi«rwiiin!uit, <1' 'tJ,

viol(,<n lit'Mj U' vihjI ••!! si lat:

58. „Nog hob ik myn oog niet vonuuligd aan uw aanblik, m^n
oor nii't luin uw woonliui; slt-chttt m^n «••mot'd alU»«n (hob

ik vor/JidiKd), dcxjnliit hut di* 7.«M-th<Md van uwe Wet gu-

smaakt hooft.

54. ,Z(|, diu uw golaat zullun aaniM^houwon, torwyi f^| in do

vori^iuloring dor ««'loovigon luiil «prokintlo do mu/iokinütni-

monton lM>H|K<olt »). /.y zyn gelukkig, o Voorgangi»r dor

Monttchon

!

56. „Dio uwp vo«»t4'n zullen vorooron, do Hchoono vooten, mot
do lango toonon, do roodo nagels, on do lange hielen *), ook

/,y zyn gelukkig, o Voortroffeiyke!

56. „Dio uwc woonlon zullen hoeren, do zooto biymoodigo woorden,

I)
I. |>l. V. i-i/<i*<tii<iMj;<i/An<iiii l«u* nirn : ryitianttn gahJInam iSkr rirxthïinatn)

(K.) IV plaiiptrii Kunn ondpr, d. w 1 «pnlwyn<>n, wykpn «<>or hrt licht licr

upkoniKiidr lun, <1p maan oanKhouwt dit vordwyaen, daar huar •rlignicl

ipta lator vprlilrrkl.

Sntr. p. ',IH: „In (oiniiniiiauU, qui ntainlpnanl iiVtt pna rnrore diminun»

d'un ««ui nii*fnbn<, r<<sM<ni(il(> au dliqiie dr la tunr, qui sa détroMrr |x<u »

1*11 juiqil'it if (in'il siil iln|M lil".

•) l)r berg M.T11 (lliudy 't».

') («• i<<1i/i/dUMi^i/i<1i-iii(i . lil ,
-». p U> vallrii

Mrn vrriri-lykr Sadillinnna l'iirii^rlkii i>hI II Kprn an<l lliinjKi N>nji.<,

illbl. ituddh N, llll^i |> 10 m<iAi1rfwn<(MMi«im;.r.in.1.idn.i>M (tl . . .

»iaAa<Mar»uih/irrlfi<iWI/t<iN<iiiniii ni. In llurnoiif'i vertaling (Lulu*, p lOi:

fairr n^oinm-r Ir* Kmndi*» linilu«li'< d>* la loi «te.

V^l. iM>k lluddlinvaiioa IV, tl. V, i \l, .%, waar de vertfh. Ituddha'* op
lietk Iromtnrl tMn i/rii />/iiiiiimii (Iikin.

*l Vimntl niPt <>|i (r \at(rn aU rigpnwhappen, die e«>n «olmaakt wbooa*
voet nnar df npvattingpn der IniliPr* liehoort te hrdtlen . het lyn «Ipcbtt

kenmerken vnn de voelen een« liuildhtt't Ken KhepMl mei a\ de leekenen

van den M«h>puru>a loii ren nionilrum lyn. /ie Senart. Euai, over dir

tMkani.
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die den haat blusschen, die heilzaam zijn, ook zij zijn ge-

lukkig, o Voortreffelijke Mensch!

57. „Zalig ben ik, Groote Held, bezield met de begeerte, u te

dienen, u te vereeren, ik, die de wildernis der wedergeboorte

ben doorgekomen door het voortreffelijke woord van den

Roemruchtige".

58. Toen nam de vrome vrouw afscheid van de gemeente der

monniken ; Rahula, Ananda en Nanda begroetend, sprak zij

:

59. „Dit lichaam ben ik moe, dat als een verblijfplaats is van

giftige slangen, dat een woonplaats is voor kwalen, een op-

eenstapeling van ellenden, een prooi voor ouderdom en dood '),

60. „bedekt met velerlei smetten, afhankelijk van anderen, traag;

daarom begeer ik het Nibbana in te gaan ; staat het mij toe,

mijn kinderen".

61. Nanda en Rahulabhadda, vrij van kommer, vrij van harts-

tochten, vaststaande in hunne onwankelbare standvastigheid,

overpeinsden het wezen der dingen [als volgt]

:

62. „Wee het stoffelijke, dat onbestendig is, onwezenlijk, [gelijk

aan] het beeld der kadalï ^), niets anders dan begoocheling,

luchtspiegeling, verachtelijk en onstandvastig.

63. „Wel blijkt de vergankelijkheid van al het bestaande, nu

zelfs de moei van den Veroveraar, zij die de voedster van

den Buddha geweest is, in den dood gaat".

64. En de discipel Ananda, de lieveling van den Buddha, door

smart gekweld, stortte toen tranen, deerlijk weeklagend:

65. „Vol blijdschap gaat Gotaml; zeker gaat nu ook eerlang de

Buddha het Nibbana in, gelijk een vuur, [dat uitdooft] als

de brandstof ontbreekt".

') Lees: asivis(i° en in den dei-den piïda: "sanghate.

^) Vaan? Childers: kadalï: the plantain or banana tree; a flag; a kind

of antelope. Een vaan, meewaaiencle met den wind, is voor ons een beeld

der wispelturigheid, maar om er een symbool van het onwezenlijke in te

zien, gaat m. i. wel wat ver.
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6fi. N'u Hprak Ootami tot don aldus wooklagendon Ananda : ,0y,

on|)<-ill):uir uls ili< nccuan (in u\vi>n rykdum] vaxi hi'iligv

woonlcii, gy dio volyvfrit; zijt in d<<n dionMt van di-n Buddlm —

H7. „hot iu niot voogxaam, nu u< wovklagon, m\^a zoon, nu do

tyil vim juirli»'n luinK^-brnkfn Im; door u (gfWonl) niü hi-l

hitil, mUn kind, min wdk» eindt' h*-t Ni>il»Ana b.

68. „Door u, tn^n vriend, op uwon oandmng. «tonti [de Buddha)

onH do pabl)iijjfl toe; wtnw niet )H*<lrukt, mlJn zwm, uw in-

Hpanning druagt nu vrucht.

Hü. „Het pad, niet gezien door do vroegere dwaallet«raren, i.** nu

gevonden door teedore moiMJoo van zeven jaar.

70. „Hmnh'r van de leer doM Buddha's, gy ziet my voorde laatst»

maal , daarheen pi ik, <> myn kind, waar men niet mcor
gezien kan worden.

71. „Op zekeren dag nit^sde t|e <)pp«»r8te Ix>idMman der MenHch-

heid, tervvyi hy d.«n Dhamma onderwee»; toon uitte ik vol

U'ü<ierheid een heilwenw^h

:

72. „ „Leef lang, (Jroote Held, biyf een gan.s<'hen kappa lang

Ix'stann, (iroote Wysgeer, tot heil van de geheele meniKh-

hoid, vry van ouderdom en dood" " ').

78. „Toon ik zixt ttprak, antwoonlde my de Buddha: „.Niot

alilu.s mo4>ten de Buiidha's g(><W<rd wonlen, zooab gy dat dool,

Ootami" ".

71. „,II<>e dan, o Alwetende! moi>t men «Ie Tathngatha'ü ver-

«.M»n<n? Kn hoe mo««t men de Buddha'» niet veaH?r«'n? Zeg

my dit op myne vnuig"".

75. , , .Zie uw discipi'len voortdurend yverig b«»zig, met alle

insiMinning, met knichtige pogingen en [zie zn>\ wndrochtig
— dit i.H do heilwenach voor in-nen Buddha.""

) Zie CulUvagini V. XL JRUka n*. I». lip Rudiihn ««roonirpl.lr hrt

bugrliHil, grlngon in ilrn hrilwrnach by hrl iiipirn Wir iiilli p<>n ««nx-h

iiiUiirak, lM<|iing ppd ilukkadt.
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76. „Toen ging ik naar mijn kluis en in de eenzaamheid over-

peinsde ik: de Heer verkiest een eendraclitige gemeente;

aldus heeft hij gespi'oken, die het einde des bestaans be-

reiken zal.

77. „Kom, zoo ik nu het Parinibbana zocht, zou ik geen ellende

meer aanschouwen. — Zoo overpeinsde ik en ik zocht den

Oppersten Wijze op;

78. „en kondigde den Leeraar aan, dat voor mij de tijd gekomen

was, om het Parinibbana in te gaan. Toen gaf hij mij zijn

toestemming, zeggende: „„Ken uw tijd, GotamI"".

79. „De zonden zijn uitgebrand, de reeks mijner levens is be-

ëindigd. Gelijk een olifant, die zijn boeien verbroken heeft en

vrij is, zoo ben ik nu vrij van alle boeien der hartstochten.

80. „Heil mij, voorwaar! ik heb onder den voortreffelijken Buddha

do drievuldige leer geleerd ; zijn gebod heb ik volbracht.

81. „De vier trappen van kennis [den Arhat eigen] 'j, de acht

graden van extatische meditatie, die tot de bevrijding voeren,

de zes bovennatuurlijke vermogens *) — voor mij zijn zij

alle tot werkelijkheid geworden; het gebod des Meesters is

volbracht".

82. [De Buddha sprak:] „Toon nu den dwazen, Gotamï, die nog

bevangen zijn door den twijfel, of het ook aan vrouwen ge-

geven is, het viervoudige pad ') te kunnen betreden, toon

denzulken uwe magische krachten, ter vernietiging hunner

dwaalleer".

83. Toen boog Gotamï zich voor den Sambuddha neer, en op-

stijgend in het luchtruim vertoonde zij velerlei tooverkracht,

gelijk de Buddha haar bevolen had.

84. Hoewel zij één was, vertoonde zij zich vermenigvuldigd;

') De vier patisambhida's; zie blz. 111.

2) atlha vimokkha, chalabhinna. Zie voor bizonderhedeii Childers s. v.

vimokho en abhinnü.

') nl. de vier graden van heiligmaking.
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•lari woni hanr voolvuUlighoid wotlcrom tot oi<nh»i«l; nu oens

v«<r«chi'«'n zij, lUm ^fn^*^r vi«nlw»H<n /y ; ^•i•»^k' "
! zy

mui iIkii aiKiiTcii kiuit im'Iih inuunt, wuh dan hot

uit«THl« fiiulu vjiii ili<n hoiiii'l.

Hf). Uoor ntutü opgehouden dook /.ij no«r in <lu aarde en wan-

dolde ovor du wut4*ren, <lie haar ntut voncwolgen, ab wan-

«lolde zy over den grond.

HO. VervolgenH kwam /.y met gi>kruiHt4^> tMM<non ') al« ••«•n v<.i:.-!

door het luchtruim luin^evlogen; mut haar lichaam

tot aan het vorhiyf van Brahma*).

87. Do aanie mot haar grondvoHU-n ondersttKiven k-H^n-ndf. n\mT

tlozo een zonnesclierm wa.s en den Sn: ih

waro deze de .stok er van geweest, /• ude

al wandelenil door het luchtruim.

KX. Zy InHli'kte do aanIe met e«'n ilikk<-n rook, a'.s wan- lu-t

tydjHTk der Zin» zonnen ajuigv'broki-n *;.

M). lK<n Mucalinda, den Mahflwda, ^) U» midden van de ntmomen,

die aan den vo<>t van di-n Meru onti4pring«<n, grivp zy allo

alH mo.stordzaadje.s hy elkiur in haar vui.st.

W. Met haar vingertop bwlekte zy do zon met de maan: dui-

zondi>n van man<>n en zonnen «Iroog zy in een krans [op

hot hoofd) ').

91. Do watoron der vier ocoanen dnx<g zy in «•«•ne luuid: utort-

M iHiHiinkrmi, de houding drr nud-lliatirvidrn.

*) KitMiiii iHiffi-fi kilyrna yAixi hmhiiutnivttintti» /.ic II .ir dj, Maniial,

|). :<*,iri, dp brdurling inorl ign: /.g rrkte haar KPiitalli- uil l»t odii drn

IipiiipI van lir., óf, tg maaklr mn bcrld vnn lirhirll, ditt lol nan d<*n lii-mrl

van lir. Ipiklo msaioi iiiltmi firrfi iinH-irlijkliPld iiiKv hirii i< 1.' trl>>t nirl

In ordf Prof. Krrii nironilo (undrr »rr»ij»iin; '< '«r '!•• mtli uW .n.,- iKntm

vnriuyali), dut lirt 'I xminichllgiiU ii, nirU !• triitiidirrn ni Ir triljlrn;

m«l liaiir lirhuan) oefrndp t\) niarhl uil (of vvrbrfiddv tg inarhli tot aitn 't

Hrmhnmvprbluf.

>) M«ru.

*) I.e4>« i. |il. V. kalo, 'killr. Viior dit tydpri-i ii«i nipn Mardj, Manual, p CM
•) Nainon van tMTgi'n.

*) ladttAknmm, \rm: nwOAanim ((>iiiPDdati<> van IVuf. VogelK
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vloeden van regens, zooals het einde van een yuga ') ze uit

de wolken ziet stroomen, deed zij neervallen.

92. Een vfereldheerscher met zijn hofstoet deed zij door haar

tooverkracht aan het uitspansel verschijnen ; voorts vertoonde

zij een garuda ^), een olifant, een brullenden leeuw.

93. [Hoewel zij] alleen [was], tooverde zij een ontelbare schare

van bhikkhunl's te voorschijn; deze deed zij weer verdwijnen

en stond daar weer alleen; toen sprak zij tot den Wijze:

94. „Ik uwe moei, o groote Held, heb naar uw woord gedaan;

mijn eigen heil heb ik bereikt, ik leg mijn hulde aan uw
voeten neer, o Verlichte!"

95. Na menigvuldige wondermacht ten toon gespreid te hebben,

daalde zij weer neder uit den hemel, begroette vol eerbied

het Licht der Wereld en zette zich ter zijde neer.

96. „Daar ik nu honderd en twintig jaren oud ben, o groote

Wijze, zij het nu genoeg, o Heer! Leidsman! ik wil het

Nibbana ingaan."

97. Vol verwondering sprak nu haar heele gevolg, met eer-

biedig handgebaar: „Eerwaarde vrouw, vanwaar die onver-

gelijkelijke wondermacht?"

98. (Verhaal van Gotamï:) „De Buddha, wiens naam Padumut-

tara was, — hij was vol inzicht in het wezen aller din-

gen, — werd geboren om een Leidsman der Wereld te zijn,

nu honderdduizend kappa's geleden.

99. „Toentertijd werd ik geboren te Hamsavatï in het geslacht

eens ministers, dat over alle hulpmiddelen beschikte, dat

rijk was, welvarend, ,en uitgestrekte bezittingen bezat.

•) Een wereldtijdperk.

-) garuda of garula, een reusachtig vogelras, de vijanden en bestrijders

der naga's; beide diersoorten zijn fabelachtige schepselen. NiTga's zijn slang-

achtige wezens, die de gedaante van menschen kunnen aannemen; voor afb.

zie men o. a. Rhys Davids, Buddhist India, p. 223. Zij worden gewoonlijk

uitgebeeld als menschen, uit wier schouders eenige slangen oprijzen, waarvan

de aaneengesloten koppen zich als een gebogen scherm over het hoofd welven.

Ook ziet men afb. waar het onderlijf in een slangenstaart eindigt.
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KK"). „P>'nH Ring ik inft mijn va<lor, i<n guvolgd door velo sla-

vinnen, iliK)!- tMMi talryk gwvolg omringil, naar dien voor-

trefTuiUken man,

101. „(die) aan Va^wva '». welke de regenh n<«enM<ndt, g«iyk

(/.yndej, d»! regenvlueden van /i|n I)lianinia uif.siortt.-, gi«-

Hlkondu op de herfstzon, die schittert in haar .-^tral'-nwel).

102. „Toen ik hem zag, wa.s m^jn hart verkwikt en ik lubterdo

njuir zijn schoone wtx)rden en ik h<K»rde, ho«' de I^<id.sman

der men.Hchen d<' zuster zijner mfx^ji-r de vo«jmaam.Hte plaat.s

onder de nonnon tn«>kende,

10;J. „en ik Mchonk et«n gro«)t.< gift, zeven dagen a<hti'n-en, aan

dien <'erw;uinligen man, aan dien Opp«>rj«ti' di-r men>x:hen

en z^jne monnikenscliaar, (i-n ik M-honk hun] in ruime mate

de l)eno<Mligdhe<|)<n (der mnnnikeii] 'i.

104. .N'edervallend jum zyn voeten, Hprak ik den innigen wen.noh

nit, iliezelfde piaat« eenmaal te mogen innemen.

lOr». „Toen zeide de groote W^Jze, te midden van z(jn grooto

gemeente, tot mO

:

„„(•y, die den lleihux! der wereld met zyne whare van

monniken zuven dagen lang ge.^pyzig*! heht, u zjil ik nu

verkotidigen (wat uw deel eenmaal zyn zaI|: luitttert allen

niuir myn woonlen.

1(XJ. „ „Over hondeniduizend kappa's zid — lef wel wn
l,«>enuir oinlcr de men.^ic.hen gelxiren worden, wifn.*» naam
(«otama zal zyn, gesproton uit het geslacht van okkflka.

107. „ ,I)an zal er tn-n waarachtige dochter [van dien Buddha] zyn,

de erfgename van diens leer. gevornul dour den Phamma —
(totami zal haar naam zyn - eene dim'ipel lU-a Meestert*.

lOH, „ „Zy zal de 7uster van de«< Buddha's moeder zyn en zyne

•) SakU (Skr V»krm, lixlra)

') Dp «jrr paemyfl: kloriiing, ««mmIm»), ligging, mptlirynm.
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verzorgster; ') en zij zal de eereplaats bekleeden onder de

bhikkhuni's, die zicli door wijslieid onderscheiden."
"

109. „Op het vernemen van dit woord verblijdde ik mij en mijn

gansche leven diende ik den Overwinnaar met al wat hij

behoefde ^); toen stierf ik.

110. „En ik werd herboren in den Tavatimsa-hemel, waar over-

vloed van alle geneugten is ; in tien opzichten 'j overtrof ik

anderen

:

111. „Door [mijn] schoonheid, door [mijn Uefelijke stem, door [de

meerdere volmaaktheid van] mijn smaak, reuk en tastzin,

door levensduur, door kleur ''), door geluk, door aanzien
;

"')

112. „Evenzoo door mijn meerderen glans (?) de zon overtreffende,

werd ik de veelbeminde gemalin van den koning der d eva's.

113. „Meegesleept door den kringloop der herhaalde wedergeboorte,

opgejaagd door den stormwind van het „kamma", aan-

schouwde ik opnieuw het levenslicht in een slavendorpje

in het gebied van den koning van Kasï.

114. „Daar woonden toentertijd vijfhonderd slaven, niet meer of

minder, en ik was de vrouw van dengeen, die aan het

hoofd van die allen stond.

115. „Vijfhonderd .sayambhü's "j kwamen in het dorp om voedsel

bedelend; toen ik hen aanschouwde, verheugde ik mij met

alle vrouwen.

') jlvikapadika, apadika (bet. ?) komt ook nog voor: Cullav. X, 1, naast

posika, dat voedster beteekent. Hei woord schijnt nergens anders voor te

komen; etymologie onzeker (K.); beteekenis: verzorgster of iets dergelijks.

2) de vier paccaya.
') dasah' angehi (K.); 1. i. pi. v. ahhibhavi "hhavim.

*) vannena; misschien ook moet vanna door schoonheid, glans vertaald

worden, tenzij hier lof, roem, prijs bedoeld is.

^) Er worden hier slechts negen punten vermeld. Prof. Kern meent, dat

daarom adhipateyya (112) het tiende punt is; wat adhiggayha beti-eft : wschl.

is adhiggah— hier een syn. van atiggali— : overvleugelen. Daar het eenige,

waarin men de zon kan overvleugelen, glans is, schittering, heb ik ad/npatej/j/a

door glans vertaald. Childers vertaalt: influence, rule, supremacy.

^) Paccekabuddha's.
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IU\. .Allon, vrioiiduiyk guttomU '), ilicniicn hen vit-r iiiaati<ifn

liiMK; wij wtlmtikfii hun hft «IrixViiudiKo K''waai| «-n trnnH-

iiiiKrocnlfii iluariia H,imi'n mi't onz»* ••chtgmiioti-ii.

117. „Wy »tiurv«m allt<n on KiiiK'-n niuirduii Tavatin»>M>lionn'l. Kn

nu l»y <l<<z<« Ijuitwti' gulx>f)rti> kwanii'n w^ ut worold in «lt«

Mtiul lX<va<lalia.

I IH. „M[\n vaMfT wum iIk Snkiya Aftjana. inijn rnfM-«liT Sulakkliai;.!

;

vandaar trok ik in hot huiH van Suildhodana tu Kapilavaltliu.

110. ,A11<) andoro [vrouwon], in hot Snkiya-go«laclit K"'l>ori'n. huw-

don in do hui/.on van Snkiya's; maar ik, d<> viMtrnaanwti'

van alion, U«n do vor/,<>rgntor 'j vun don Voruvoniar g''Wo«-«t.

120. „Myn ziMWi vor/juikto d«> worold en word tlo Buddha, do

LoidHUian. Ihiarna /oido fM)k ik do wop-ld vaarwtd. togviyk

mol vyrhitndoni viLHtlx-radon V Sflkiya-vrouwon.

1-M. „Mot («Ic/.fJ viTwiorf ik do /jilighoid ilor goniootlsrutit.

Zy, tlio in ooii vurig lovon onzo ochtgonoot<'n gowiHwt

waron,

122. „dio zich vordiotiMon vorworvon liiuldon, zy, ccn groote

scharo vormonti, horoikton tovon.s *» hot anUiatIa, wyl do

Sugata zich ovor hon ontformd hooft."

\2'.\. Nu .Htogon *lo andoro lihikkhunT's nniir hot homolgowolf

onihcM)g en .Hlraaldon daar al.-* oon mi>nigto van .Hti>rn«n in

hot gonot van hiuir gnnito toovormacht.

124. Wolondorwozon, ti>ondon z^ nndornohoidon *) wnndorknichf,

goiyk iH'n goud.smid [dio] uit liot vormlwro goud Hionulon

van wis.s4^»li>ndon vonn (kan makonj.

) tubhn tthnvttm, «iiclil.: gi><><| KmtAiixl gcwordrn (K.)

>) ItfiAtUka.

') dhtrti kiiii nUnihititiK ><><>««rl nl> V(>i^Uin<tiK lirtorltrnrn Mm «rrbimle

mtntftukham. (K.) t>e Iwri» rrntr |iada'» tan utr. iSl lyii «><>n «uorlirtlinx

«nn ktr. Iil>; ilunr «iiA<i crhter tierliMild wordt, lirli ik «an i^n «uliin l«<v

gniiaiikt.

*) miha; liirr ndvorbiuin. (K.)

*) MlHchirn nnrkitm i. |d. v. itHak/l tr l«>u>n.
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125. Vele en veelsoortige wonderen deden zij zien en na den

Wijze, het Stralende Licht, en die met hem waren '), aldus

verblijd te hébben,

126. daalden zij weer neer uit den hemel, brachten hulde aan

den grooten Wijze en zetten zich weer neder, ieder op haar

vroegere plaats, nadat de Voortreffelijkste der menschen het

toegestaan had.

127. „O Gotamï, die u erbarmend over ons zoo lang met ons

samengewoond hebt, gelouterd door den geur van reinheid

[die van u uitging], hebben wij bereikt, dat onze harts-

tochten uitgedoofd zijn ^).

128. (Herhaling van strofen 79—81.)

129. „En wij beheerschen de wonderkrachten '); wij bezitten liet

hemelsche gehoor, wij kunnen in het hart en in de gedachten

van anderen zien, o groote Wijze!

130. „Wij kennen onze vroegere levens, het hemelsche oog is

ons geschonken ; alle driften zijn uitgedoofd, er is geen

wedergeboorte meer [voor ons].

131. „Wij bezitten de vier graden van het volmaakte begrip*);

onze hoogere kennis, o groote Held, hebben wij onder u

verworven.

132. „Wij hebben u gediend, o Leidsman, met toegewijde harten;

sta ons allen nu het Nibbana toe, o groote Wijsgeer".

') Den Samgha. Het Stralende Licht: dïpayara»]. Dit woord beteekent echter

evenzeer: de voortreffelijkste toevlucht (in dat geval is rffpa = Skr. dvipa).

2) Aho 'nttkampika amham samvasam cira Gotaml

vasita tava -puhiiehi patta no asavakkhayam
\

Omdat de derde pada het woord lava bevat en dus de beide laatste pSda's

tot Gotaml gesproken zijn, heb ik Gotamï (2'l<= pada) als vocatief opgevat. De

bouw der strofe is niet duidelijk en op grond van den nom. sing. anukampika

belioort men Gotaml eigenlijk ook als een nom. te beschouwen. Professor

Kern noemde de constructie van het geheel zonderling en acht don ace.

samvasam niet te plaatsen; men leze saipvase (loc.) of sa)iivasa (instr.);

vasita: doorgeurd; pufi/ia: heiligheid, reinheid; no is nom. plur.

') iddhiyam ; lees : iddhiya.

*) De vier patisambhida's, samengevat in het woord hana, de „hoogere kennis".
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183, ,Wal iiKH't ik Z"Kg«*n tot haar, dio Hpp'ken van luuir wi'ii«ch

om h*'t NibbfliKi in U* t{uun? Il««li*iikt x<<ir, waart<>o hi't nu

»lo lyd viK»r u in", y/m Hprak <l" VoroviTaar.

i:U. CSotaniI ••ti il<' nvorit;" nonn«<n, «li*n overwinnaar aldutt |{i>-

i«4«ni Ii<<1)Immi<I<>. ri/)*n tiM>ii np van ilic zitplaatwn i*n KiiiK<'ii

houn.

I.%. M«t iM«no KuxtU^ nK»n»cln«n.scliarü gnjoiildo 'f i|i< lI»«nlor <l««r

WiTcliJ, lil' IIolcJ. /.yn»' mrx'i tot aan do poort.

liM. To«'n vit<l (intanil nt««<r aan do vo«t«n v:uj Hoin, dn< il«'

Vriond dor Monschlwid waj» on mot allo andoron logilo zy

voor hot laatst haar huldo aan 7.yn voeton nc««r.

1H7. ,l>it is do UuitMto maal, dat ik don lioildordor Worold ojin-

Hchoiiw, iiw liomol.sch uan(;o/.icht zal ik na ho<lon niol moor

7.ion

;

l.HH. „Kn niot [moor] o Hold! zal m^jn Kcluut uw zaclito v<>«>ton

amirakon. o V<v>rtr<'ffoiyksto dor Monschon! hwlon zal ik

hot Nibl)nna IxMoikon ').

l.'W. ,Wjiartoi< diont nu nog dit licliaam, nu ik d<> Waro Livr

gozion hot)?') Dit allos is s|i>chts „N(i(/iA7ia/(«</i" *i, hot ik'honkt

goon iM'vnsliging, hot is voruohtolyk."'

140. Zy bogaf zich mot do vrouwon niuir haar oigon nonnoii

klooMt«>r; daar nam zy phutts op don v<ximjiamston zotoi,

6*^n boon onilor hot lichaam loggond.

') iiHiiAiiiiMli'tiyi wnchl (r Irtoii : iiNMoimMlmyi , °Mlr<iy<ili Irtt ; „na ihIi

il<M*ii Kaan" ( K.)

') Mimi loir : lai'a /xlWr nikoinnlr I |>l. \. auiM/iAiuiMdmi \ete men 'êmiIi

') liii<o i« nirt guril Ir lM>^rg|M<ii; iniuiiii |ia>t hirr betrr. Ihlltttuüutmmr ii

Mvrind , ïtrlnr waiT tlillhe ithitmm* (K.»

•) wimil/iiifiiiii, prn ii);i;n>^tal. Hel nrulrin- ^ ' -
ii

. . i Al,

Kr<u'lia|H<M, i>rtiiii'iii;rs(i'M I i» rrn »_vn. »mi > in-

vul ullr*, wal lilt prn iMiriitak MMirl^rkoiiirii .4).

Al wal iM'tlaal, lr\p|iil mowrl al* letrnliMi*, lirt ifanwhp hM>l«l ii dut m»i-

^^iifit, ullrrn Kuimtr rn NirvRna lyn uil^iPioniIrnl Voor ili* bvide tornMO
^iiitkhitlii en •iimJkAcIni iin nirn l'hiltlrr», üip ««pr tiPt laaUlr «rooni irpr

iiitvuprig liandelt.
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141. Nu kwamen de leekezustors, zij die de leer van den Buddiia

liefhadden ; vernomen hebbend, wat aan GotamI was weder-

varen, kwamen zij nu, om eerbiedig haar voeten te eeren.

142. Met de handen sloegen zij zich op de borst en weenend,

onder aandoenlijke jammerklachten, door smart gepijnigd,

lieten zij zich ter aarde vallen als slingerplanten, afgesneden

van haar wortels.

143. „Och, beschermster! gij, die ons een toevlucht waart!

Verlaat ons niet, ga niet het Nibbana in, wij smeeken u

allen, het hoofd op uw voeten nederleggend".

144. Zij streelde het hoofd van diegene onder de upasika's, die

de voortreffelijkste was door haar geloof en haar wijsheid

en sprak aldus: ')

145. „Genoeg, mijn dochters, laat die verslagenheid varen; zij

is eene der boeien, waarmee Mara ons vasthoudt; vergan-

kelijk is al het stoffelijke, wankelbaar — en het einde is

scheiding".

146. Nu zond zij allen weg en bereikte de eerste faze van het

hoogste jhana, vervolgens de tweede, de derde en de vierde

faze -).

147. Daarna bereikte zij achtereenvolgens de vier hemelsche

gewesten, waar geen vorm meer is ^).

') Lees; abravi.

2) De vier fazen der mystieke meditatie, de vier jhana's worden door

Childers aldus beschreven: „gradually (the) soul becomes fiUed with a

supernatural ecstasy and serenity . . . his mind still reasons. (-l»' jhana.) He

then frees his mind from reasoning, while the ecstasy and serenity i-emain

(S"»! jhiïna). He divests himself of ecstasy and attains a state of Iranquil sere-

nity (Sfii jhana). The mind, exalted and purified, is indifferent to all emotions

(4"' jhana)". (Eenigszins verkort aangehaald).

') De vier arTipabrahmalokcl : akasayatana, vinhanayatana, akiiica(ayatana),

nevasaüTia{ayatana)\ aldus de tekst. Childers geeft de volledige vormen:

akasanancayatana enz. In den eersten arüpa-brahmaloka bezitten de bewoners

de wetenschap, dat de ruimte oneindig is; in den tweeden weten zij, dat

viiïnana(kennis, bewustzijn, intellect, geest) onbegrensd is; in den derden

weten zij: „niets bestaat" (n'atthi kinci); in den vierden bestaat bewustheid

noch onbewustheid. (Zie voor al deze termen Childers).
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14K. Iii tiTU(;Kniin(|<> volgonli* maakt" (Jotaml iwler «•••«••r faz«-n

vun i)Xlafis«;hf m«Mlitatif wi«<l<«nun <l<»<»r tot aan h«'t «ithIo

Jhflna; vaiiihutr «t«>«)K /.y w»>«'r op naar hft viunlo jhflna ';.

149. To«<n rwti /(j rip t<n doofdu uit gul(|k do vlam tmnvr lamp,

di)* ni«t ni)*i>r k*'Vo«m1 wordt '». HovIk U><<rdu du aanlo, uit

d»«n lu'HH'l .schoten l)lik.s«Mn.slnilt'n.

1.'>0. |).' ijondor') rommolde, do devatfl'» wi-oklaagilcn, «-n ••••n

Itlorniunri'giMi vii-l uit di« lucht op uardf nwli^r.

Ifil. Uok [der h<<rgon| koning Mcru tiiddurdo, gfl\)k eon dun.'M.T

(trilt) midd«<n op h)<t schouwtooneol ; uit don occaiin stcog

oon klaagHlk, «martfiyk brullon op *).

1.^)2. I)«va'.s, nllgu'H, anuru's. bnihma'» ^ wan-n ontroi'rd op dit

(K)gonhlik : „hclauK, onlM'Htondig is al hot bestaondo. nu ook

7.[\ vorniutigd i.V'.

15:i. Kn dio hiuir onigavi-n, die niutr do» Mt<4*i>ton« ri'IkmI gt^l;lan

hadden, zy ook, los vun ht«t uanlscho, lilu.schti'n uit golyk

do vlam oonor lamp, waaraan «lo olio ontbn-okt.

154. „Ach, wal vorlKindon is, valt ton laiitato uit«H>n; hohuu*.

viTKanki'lyk i.s al hot nosrhapono; woo! hot tindo di«s» lovons

i» do vorniotiginu;", zoo klonken «lo jammorklachton.

lóó. Nu Iwgnvon «lova'H on bmhmn'n zich naar «Ion Boston dor

Wyzon [en naar di <l««»lon /.y. wat d<' t^d

voruiiichto on in o\' mot do gobruikon dor

wereld *).

') l><>«t gi^lipoli- iMxo'tirgvinK i« rfn rnpir tan het l'annibhana \»n itnii

IluHilha. /.ir linl Miilia|>iiriiiililiaimaiilUl (VI, H) en Kraakrd «rrlaling in •li'ii

„DiKliuiliknyit lil Aimw. iibrr*«(<t" Itioll -l.ei|i(. lUI.'O, S. Ml
I) iniiljiiiiil. ^«iiiii 14 een lig«iirm «iin ntttna (K.)

') tluiimi'h lyo: tie ( liemrlvho) Iruniniela.

•) Uilininiuti««-Ii irlignt rr iet» niet in unie. IW» » I «ili/'irr i« te «rrkieten i K.l

liHtl ; er wn<i iii <len tH-enaii een >eer iin>e«ig gebrul uit «niiirt

*) Aiuni'v en bralimu'ii i\)n klitaaen san deta'L

*) De verlttlinK ilner «tnife, clie mg eer«l »n«0r«Uuinbaar wat, ia Kemaakt
met b«hul|> «an Sntr. |i. M): „Aloni llrahnil, «uiti ile* autre* ilieui ile •»»

ciel,.... iie renJirent a>i|)r^i ilu lliitlilha Joignant Irum maini, il« lui dirent

.
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156. Toen sprak de Meester tot Ananda, den Oceaan der Tek-

sten '): „Ga Ananda, meld den monniken het Nibbana

mijner moeder."

1.57. Toen ging Ananda, zonder blijdschap ^), met de oogen vol

tranen en sprak met trillende stem: „laat de monniken

samenkomen.

158. „In Oost en Zuid, in West en Noord, mogen de monniken,

de wettige zonen des Buddha's hooren, wat ik te zeggen heb.

159. „Zij, die vol ijver steeds haar eerbied betoonde aan het

laatste lichaam van den Wijze, GotamI is de rust inge-

gaan [verdwijnende] gelijk de sterren bij het opkomen der zon.

160. „Zij is de rust ingegaan, den wereldberoemden naam van

„Buddha's Moeder" achterlatende^), [gegaan] daarheen, waar

zelfs de Leidsman, die het vijfvoudig gezicht bezit, [haar

op] haar weg niet meer zien kan.

161. „Wie in den Sugata gelooft en den groeten Wijsgeer lief-

heeft, die brenge als echte zoon van den Sugata zijn hulde

aan de Moeder van den Buddha."

162. Ook de monniken, die zeer ver toefden, hoorden dit woord

en kwamen snel naderbij ; sommige door de toovermacht

van den Buddha, andere omdat zij in toovermacht erva-

ren waren.

163. Op een kostelijken katafalk, schoon, stralend, geheel van

goud vervaardigd, hieven zij het rustbed, vanwaar Gotami

verrezen was.

„Ie Sublime, Ie Parfait a renonce ii tous les désirs et ;i tous les Licns; il

mérite que l'univers lui obéisse; que veut-il que nons fassions?"

Alors Ie Parfait, selon les besoins du temps, indiqua a chacun ce qu'il avait

a faire.

') Dit is ongetwijfeld een toespeling op de overlevering, dat Ananda het

Suttapitaka geredigeerd zou hebben. Zie str. 60.

2) Anarukt niranando ; de woordspeling gaat bij de vertaling verloren ; ananda :

vreugde, blijdschap; „Blijdschap" ging nu zonder blijdschap

') Buddhamala ti pannattam thapayitva (K.).
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1«54. !)«• vifT WiT«<l(Iwacht<TM ') ilroog<«n h««m op de »choU(liTt»;

ilo liVerigM «Icva'H, in«*t Ssikka lum Uvt lioord, namen d<'

ilnuiglmrcn der nonnen op.

Ui't. Uy i'lkaar waren vr vyDiondonl katafalken, üchoon al» do

htirfHl/oii, en geen wa.^ in niaaktwl aan iH>n andorvn gviyk.

1(M(. Kn alle nonnen, op lia^ir H|><)nden liggend, w>- <U>

gixlen O]) de stdioudefM getilil en iV-n Voor een ii.

H)7. Het uitHpanM*! doH lieniuiM v/an guhetd l>«Mlokl met em
baldakijn.

De maan en de /on motile xtcrron Htrnaldcn mot guudglanH-, *)

KW. Tali-yke veelkleurige l)anieren, hoog opgericht, mot bli>>men

omhuld, daalden uit het lui-htruim, en kwamen ne^ler; uit

de mirde onl.sproten hl«H<nien ').

Klit. Mjuui en zon werden gezien on de »t«Tron flonkonlen ; de

) lokai>nln, iM)k r<i//<lrn mu/niolj/l Kcxnaiiul. ('hildem: „th<- lowot of th<-

ilcvttlnkaa i* rnlli'il cillHiniiui/iiir/tjika : H» riilrni are the <^if( rruiA i four

(Sri<al Kingn), giiiirdiniiii of (l)«< wurlil of mipii. Thrir plarrii nrr mtuaU-d un

tlii' Vii((anilliani lorkii itt tlu' fuur ('unlinul |M>in(*. 'I'heir nniiip* ar<> llhala-

ru^^lio irr-Kriil lil' Ihi* .N'oi'lh), Virdllin m Viidlhiiko (r. nf the S.| Virn|>alikho

(r. uf llii' NV I, umi Vriiiiavaiiu (r. of the K. /'.

*) /iii'iiViiM /,iiiiiiA<1i>iiii/A; liwa: .... kiinakilhtuiy/l (^abhAi. Iftt : wami Kr>-

nirrkl iiirt gomlghiiia.

') Str. KW luiilt lil haar grhiH*!:

/\i(ilkil MMiM 'neka itllnkn pufuthnkancukö

OijaHlkilêuiHiiUthll en m<iAi*1 |>Wf>pAiim Htjgttlaii.

fitiiiii/fiKiiiicukil K i<<<n liahuvrlhi m br|ialing hy jkiMAiI
,

)><i<<<'/i.i Skr.

firüilhni (oyii. V. /miAiti, fiiviiitidi ). Votir iikiAimI h'to iiirn imiAiyil
. }>N|ifiA<iM)

in hinr culh'ctiviiin. (K.l

Sntr. (|i. -MMl: „Ahini un •tiMnlui-cl m< |ilaiila lur rhaqiir lit ri Ir firl lil

toiiilicr iln npiim iiiaruMni luirrillr* it un ri<|pau <le Drun i|Ui Ip« •ntnum
roninii< un iiinAmiiKirtn l/<« 'tmiliinli |>lant<^ au-<l<>«suii r<>iii|>li«wiipnt la

giiinilo tiTPf, cl Ie cipI pI rp»|i«fp furpnt thiIi*» iIc drappuut "Ie millp eou-

leiii-N. I.n rip| llt |>li-uviiir >\er> giiirUnilp* do npur- pI dn |>itrfiiiii etijuis dunt

1» fuiniv, piinMÜP 11 iin niingp, «i-lrihiil d;»!» rp«|«i<-p" Men «iet, dal de lek«l

viiii Av^»Kh<>->ti iiilvoprigpi' gewit-st ii, U'uty Kuni.IntjUa er irif wut aan

toegevoegd heen, in leder gexal worden de mi>eip|\)khetien «an den PAli-tek»!

pr niel diMir o|igelo«L

15
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midden aan den hemel staande zon schroeide evenmin als

de maan.

170. Deva's brachten hulde met hemelsche reukwerken en wel-

riekende bloemkransen, met muziekgeschal en dansen en

gezangen.

171. Naga's, asura's, brahma's, naar de mate hunner krachten,

naar de mate hunner vermogens, brachten ook hun hulde

aan de moeder des Heeren, die het Nibbana ingegaan was
en [wier overschot] nu weggebracht werd.

172. Vooropgedragen werden alle dochteren van den Buddha, die

gestorven waren; het laatst werd Gotamï weggedragen, de

vereerde voedster van den Buddha.

173. Voorop gingen de goden en de menschen, met de naga's,

de asura's en de brahma's; het laatst kwam de Buddha

met zijne discipelen om zijne moeder te eeren.

174. Het Parinibbana van den Buddha was niet zoo buitenge-

woon wonderbaarlijk als het Parinibbana van Gotamï.

175. De Buddha [toch] heeft voor zijn eigen Nibbana, o Monniken,

geen toebereidselen gemaakt, noch ook voor dat van Sariputta

en anderen, gelijk hij dat deed voor Gotamï's Nibbana ').

176. Men maakte brandstapels van allerlei welriekende hout-

soorten, bestrooide die met reukpoeder en stak ze toen

in brand.

177. Al de overige deelen verbrandden, tot overschot de beende-

ren latend, en Ananda sprak toen de ontroerende wooi'den

:

178. „Gotamï is niet meer en haar lichaam is tot asch verteerd.

Spoedig staat ons ook het Nibbana van den Buddha te

wachten."

179. Toen bracht hij de reliquieën van Gotamï in haar bedelnap

aan den Heer, gelijk deze het bevolen had.

') I. pi. V. Sariputtadika leze men: 'adimaii (K.)

Sariputta en nog eenige discipelen zijn vóór den Buddha gestorven.
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IHO. I».- V(K)rtroffülUk>»U« dt-r Wy/,««n nan» z«* iinli' lianil en n|irak

:

,<i<-iyk van vt'i\ gr(X)l«n, mi<rgryki*n, nt-htupHta^tndt'n Ixiom

IHl. „lil* Kri)<)tHt«* tak ilrK)r du vitrKaiiki'liJklD'iil |ilor ilinK^'n] nf-

bri'fkt, 7.IM) is (Sotaiiil, (••on liil| van tU> ^vtivt-nb- il«'r Wii-

kkliiinl's, lii't l'arinil)l)flna int{i<gaan.

1H2. „O wüiiilor! al i.s oiik ui^in inixMlfr ln't Nilili.liia iiii;<'(;:uin,

ovnr liaar, wier rrli'iuifr-n n<n*li Mlmlits ovit /ijn. j«« l.i) mi|

KtMtn wi'i'klaclit.

183. „'AW worilo «>ok nii'l «lui.i anihTi'ii ih-wi-i-h.!. mi /.ij ii-ii i«<';i;iii

van ili-n Saiiisara oviT is; affci'li'pl /-On har<> k\vi>llint<fii,

y.[\ '\H k'K'l |j;i>wiiri|i>n, •/.[] in waariyk „nil)l*util".

IM4. „(ii-lfiTil WILS /ij, vol f,'r<Kjt«« wyxlifiil i<n «'ViMiwns ln>zal 7.[\

ii<«|i>ri<n tak van ki'nnis ar/.<>nil<Tlijk. '/.{\ \va»« de Kn'arcno

ondiT dl' niinnen; lioiidt lu<t aldus in i^iNlaclit)', Nfonnikon!

IH.'). „( H)k iH'zat /.(l matfisclii* krai-litcn, zy lH'hüer»fht«« hot lienuditcli

gohoor; z^ hm di< g«>«lacliton Viui aniloron, 'mo v/a» OotatnI.

180. „'A[\ liiul ki«nnis van luuir vrtM'geri' levens, li;uir hemi-lsth

oog wius geopend geworden ; al luuir zondige neigingen waren

tof rust gekomen: voor liaar geen wedergi'boorte meer.

187. „In de kennis der dingen, hunner ;x»n, de uitl<>g-

ging er van en evenzeer in de g..: -ling daarover

wjts zy volmiuikt '); djuironi wonie zy mot lK»wecnd.

188. „lieiyk men den weg niet kent vjin (do opspiUtende vonken

') llf vin' |>utiiuiinliliiill1'ii iHit ilo Huiidlia <K>k »\> tirir Jon noilrtik Ictil.

HUIK iiiioM-liipii M'tiiMiliiir<<«tonii'htiK •cliyncn <>n luniiprliiii; hg ern „lirnirl-

Miitrt". Mitui iiipii «<<rf(<'(<' iiii't, lint „\ulniitking°' «lur ilrn wp*Urling war-

ntiriiolyk liotrpkoiit : inlrlijki' vuliiinking, i-n ilat de ('hriitelijkr lorr rr allrrn

ii|i uuiiilringl, ilnl tiirii lirt liarl ml rpiingpn en <lio ileuj^dpii bp«M>ri*n<<n, Jip

liot kniltklor verliflTrii. Hot ulciuil, dat drii lliiddliut \<H<r ixHfrn «laai, omtal
mliti*!' t4<\riiii dr ••iitMikkrliiig ilcr iiitrlln-|iir<<|p «pnn i i<t di* tnip-

lyki' volniiikiii^ lioluHnt liy r».-iiio<T iIp ftprilrlijkf » '.f •Imen.
dvpi' di< iiiiiiiiri', nii;ti'<>|i i[f iluddlii'>l<'il iiirrnrn, ilit ' l'>pn, iiio^r

inni iliMiki'ii, loonlii iiirii wil, liiin id«>*«l «Uuit tvker nirl («KT «tan dat

iloi- Clinulvnt'ii.
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van] het gloeiende vuur, dat door den sraidshamer getroffen

wordt, en die daarna uitdooven,

189. „zoo is het ook niet mogelijk, den weg te kennen van hen,

die geheel verlost zijn, die den vloed van de boeien der

begeerte over zijn, die het onwankelbare geluk hebben

verworven.

190. „Weest uzelven lampen, laat uw lichaam zijn een rijk voor

overpeinzing en vastberadenheid ; zoo gij de zevenledige

opperste kennis ') verworven hebt, zult gij aan de smart

een einde gemaakt hebben".

') De zeven bojjhanga's (bodhi—anga). Bodhi is de alomvattende kennis

van een Birddha, maar ook van den arahant. C h il d e r s noemt de zeven

bojjli. op: „recollection, investigation, ennrgy, joy, calm, contemplation and

pquanimity".



AANTEtKENINüEN.

111/ iUi In IkI Ktlil|i>|{r.i|i|ii»< Il Miiviifn lir«lll<lt lirU rrri klrm linulrn lirrliljr,

iliit rcnr lliiilillii>ti«-li<- non uil Iturmii «<Mir*trtt. lint kan tyn, ilul >tr kln--

liMK III liet K^lirrl iiipt iiirrr lijkl «f ilir ilrr lihikkhiinr». dic nH^r ilitn

Iwrc iliiurnil jnrrii Krlrilrii lr<>r>len , in inlrr getal i* liet «rrMrliil tiirt il>*

klrTiling «mi ilrn IxxIrliiKtnnik ((''«oL Torh kwam tH>t iiiij bi| U-x-lioiiwinK

\un IipI liri'l.ljr viNii, iliit .!.• »ri ' '

liiM'/riT liiixi-liirn ({riiiiMlrriliMTIil •

nog «iTr wri iiun "!«• »un ixi-U xx^'j;

i< atlevii nnii bowimnl in lirn onilcrrok, ilir licht bruiiurhlig gn>l i* ra lol

op iIp «orti'ii rrikl. ilcl iMivpnlijf ia bfiirkl <lnor r«<n wit lii<ni<l of kaniit»>l

Mii*t laiigi* nioiiwcn, uan ileii halu rf>ni){<i<in!i |iuntig iiil(;p«n<*it<'n . <lil li<>ti<l ik

viMir ilrii «anikac-i liika, l-Tiing'» tutr-cofenmt rioih. «nnl •l>- iitLw .i<->t ;ta, <lir>

liuirovpi'lii'Pii Kiiat, 11 naii ilr jiiikpriijilr ^
'

'

l'it >< •*•* Iakk );r%«ajt>l

mn riMM" «tof, iet» kortrr cliin ili- grir Igkt In-t iiir.'.t .Ij. Iirl

kl<'r<ling*tiik, cliil iiirii tpgrnwonrilig r- n : , nornil. Ilcl i« imh.Iit

niouwpn, iTiiigiidni iiitgeinniKn, inoilnl hal»-rani1 rn mouwen ran hrt «ittr

kiimiioot lichtbiuir ign en /ixHtla ik rrfda «•!. aan (Irn linkpiHkanl o|ii'n. Ilrt

liluft ilu» «itli-n, iloonliit hiHifil mi riNiitprarin door dr r«-«pc<-lir»r niirningrn

gmtokrn wurdrn iHuimvrr hrrn i» ^Ir «a6ghAli grdm|M>prd, «an irc^nirnr

•lof, klrin, nirl \rnlrr reikrnd ilan Int o»rr de hrii|irn, miar grhrrl grp|i>>id

nnar lirl \oorsrhrifl: iUi\ rrrhtertchouiUr rn -orm anhfirkl lttlrn€l.

Kli. 47. In pen |iaiir Indiaclie looneelatukkrn, ililltiink>lffHtm%lra lan KlItdXM
( WM-li. aam. .> rriiw n. Chr.) rn .tfi1^i(l»u1(M<ini «an llhaTaldtHli <rindr

7* ppiiw n. ('hr. ), wnnit pon iiuddhittiiwhe non ti-n ttxinrrlr |;rti>ri

lirt ia, door lielrid, ook WrI di«ir llat, ren |Hiar grlirtrn, aan niri

allerlri liimlprpalr'n in drn wrg •Inan. ; " >
"

gpirgd, dat dr gordr dirii^lrii .Ipi4T |>ri ^

wordrn aln irLa mind<'rwiiardi^>, <lat ly i<

llgurPIl grarlilldml wnnlrii, intrgrndrrl : ly wonirn grrrrd rn briiiinil rn iii

lieidp itiikken n lirt ren lirjaartlp »r"»iw, dir mrf m<v.)rrl)jV lirfh<'hl—nd hart

wiiiikl ovpr de jongr lirdrn, win ^ hr-

loont. Toch i« die rol diT non h-Nip • irrrn

over iooxrrl brlangitrllin^' in lui ttIiI

veriAilkl hrrtpn Ir lirMirn. Mrn n n op-

|«rn'n, dal dr in h<iofd»tiik II Iw
_

n nirl
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geheel uit de lucht gegrepen was en dat de auteurs der beide tooneelstuk-

ken geïdealiseerd hebben, wat in de werkelijkheid minder fraai was.

In de Miilatïmüdhava is de non Kilmandakï een oude vi-iendin van den

vader van Miilati, zoowel als van dien van Madhava; deze vaders hebben in

vroeger jaren elkaar beloofd, dat hunne kinderen een paar zouden worden.

De schoone Mïïlati is echter door den koning aan diens gunsteling toege-

dacht; Kamandakï, die het plan der vaders steeds gekend heeft, bewerkt nu

met behulp liarer leerlingen Biiddharuksita en Avalokita, dat het huwelijk

inet den gunsteling verijdeld wordt (deze wordt bij den neus genomen, door-

dat men hem schijnbaar in het huwelijk verbindt met den vriend van Madhava,

tevens den minnaar van des gunstelings zuster); ten slotte wordt Malati

nog uit doodsgevaar gered door SaudaminI, ook een leerling van Kamandakï,
en in het bezit van groote toovermacht.

In de Malavikagnimitra is de non KaucikI de bos( liernister der jirinses

Malavika, die door een noodlottigen samenloop van omstandigheden als slavin

aan het hof van koning Agnimitra leeft. De koning, die reeds twee vrouwen
heeft met den rang van koningin, is doodelijk verliefd geworden oji Malavika

en nu is Kaugikl, samen met haar medeplichtige, den Vidüsaka, de jiersoon,

die de twee gelieven tot elkaar voert, de hooge geboorte der prinses open-

baart en bewerkt, dat zij de echtgenoote des konings wordt. Zie Sylvain
Lévi, Le Théatre indien (Bibl. de 1'Ec. des h. Et. 83"": fase. Paris 1890),

p. 166, 213.

L. von Schröder, Indiens Literatur und C'ultur ( Leipzig 1887 ) S. 626, 648.

Over den Vidïïsaka en de Buddh. non zegt Lévi nog (p. 358): „S'il faut

chercher l'image du vidüsaka dans l'Occident, il est nécessaire de sortir des

temps classiques pour descendre jusqu'au moyen age. Le pauvre brahmane,

laid, difforrae, ignorant et gourmand, niaia dévoué au protecteur qui l'entre-

tient et toujours pret a servir ses intrigues araoureuses, appartient ii la

méme familie que les moines entreinetteurs de la comédie italienne

II a pour pendant la religieuse bouddhiste (parivrajika) qui, malgré la dif-

férence de confession, exerce le méme métier, tantót a découvert comme dans

Mïïlati-madhava; tantót k couvert dans Malavika. Mais, tandis que la reli-

gieuse est une forte tête. d'intelligence et d'instruction solide, adroite, avisée,

prévoyante, énergiqne, le boullbn est étoui'di, gauche, bavard, compromettant.

Le langage des deux róles souligne leur contraste: la religieuse parie tou-

jours le sanscrit, contre l'usage ordinaire des femmes; le bouffon s'ex-

prime toujours en pracrit.

Le vidïïsaka et la parivrajika sont pris l'un et l'autre de la vie i'éelle; on les

retrouve aujourd'hui encore, auprès des temples fréquentés; sous le voile de

la religion ils poursuivent leurs pratiques immorales; assis derrière un texte

sacré, ils combinent paisiblement des rendez-vous galants qui trouvent un

abri propice dans les jardins voisins du temple".

Op p. 214 citeert Lévi nog een paar plaatsen uit het Dafakumaracarita,

waar de Buddh. non gelijksoortige diensten verricht.

Van Mrdavikagnimüra bestaat een Nederlandsche vertaling van Dr. .1. v. d.

Vliet: Danseres en Koning, Tooneelstuk van Kiïlidasa. Uit het Sanskrët

vertaald. (Haarlem 1882)
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:i. Kli. 7.1. Itfi vt-rtaliiiR in SliK X\ luhit: „Tlw! rh»bU llh Ihrcw liirty «rmlrr

o»iT litiikkhiinl*, Ihinkinir, |MTlia|>«, Ihey woul'l f"U in Inr^ ^rtlfi ftrrm". la-

ilion lilt wi-rkrlijk hrl <|i«l ilrr /<•• Monnik-i. . hfl

inifMol «>n<lrrliiiK t(rk»ten mwitirii : lirt koiiil n - iiii-t

ilo ImdiH-liiiK »•"! 'I'n t<'k«t i» : „'' " ''.,,.-.„1. •-,..•

iliikmit niinnitili n\ii> mt n/lm>i m.. 'iii /i '. \tr

WW. iflnijjiili „»prlirfi| woplni" i lillil-T» (]•

<lat mrn nr ^f Ski'. (Vlm(/u |- i/n uf pnii all. van Skr. ÊtiUtjja in te iipn Itrvli

lly K''"'^ V- »^rtiu<ii>> ••* «•iKcixln Iwt : inmloljr, liinitlily, •hyiw^*, xlriijjuiti

okkatni: „lii* Kot iiito • «lAta of ncrvmii aKiIntion" lig «i-rwgit naar rrn

|ila«lii in hpt l'riitliiiiik>n Sntm (ml J. .Minajreff, IMi'iüi. <lir ik inrt lirli

kunnrn vrrKrIykrn, wnnr ,^i-rijjiiji ii|i|«ar> to \m n ' •'

noiin, Bllil til IIK-ail to l^r ttüuiinrtl ur ii/-rr»i<.a" IIpI

<u-|iynlgknr, ilut ilo '/.rt Munnikrn, iil- lislilmli^'r ku <

iMiiloflIilrii lil' noniini ii)! Iirn t<> ilix-ii trrlic«iin, dan wpI haar „ailiniiirti ur

iirrviiiiii' tl* niiikm Ihiartor »rrKrli|ki» mi-n in ilrn li-k»! ilr han-lrlinvi-n. «li"

>g vppilrr niiK |ilri-('ilrn
.

ikik ili-i' n niPt hrt ilucl : n».

J)rijuii. Ihiui'iilii kiNit ik <li' iiidli'iikl nyikn»; t\} wiliiri.

van linur «luk lirni^pii, iii «ithui i imk •••••}i'-n, ronfuua niiikrii '1 --i --m

kir*i*ho ((''l'l"'"-

ViMir liiiniii' <>|iMiiiinK vitii lirl ww, minijjuli tprwyirn ilr \rrtii|pr< ran

HUK \X naar ('uil. V, :i, I IKik n|i ilip itloiitt jnat m-lilrr fppr g>f'i ilr bp-

loekpnin: „in «rrwamnji «prakpn' , i\j lipt ilan ook niPl ppnit"- - li^kr.Tint'

Kr il ilanr nnniplijk «|irnkp \nii •IpipITiIp ('tuibb liliikkliii, 'I"

«MirrMii i/ZiiiiMiiiiiiii i/f1i/iin(i", IipIkpi'ii ni. i. «rrtiialil ni'^rl ^<

ilrn illianiiiiii i>|> l«ii;;nprrklp Kdlnipmlr lunpii ' —
' ' ^V .. >... . -...^

tlip IHiiiiiiiiiii willi tlip nliriipt ti^iiailmii of > IKit iIp «prtül'-r»

onilpr vptwgiiii); iiiiiir tiill IX, I, .'(, KPiiippn'l ' <('• nirl Ip ihokpii

vprlulon niPl iIp gpwnnp liptpi-kpnio tan Utng, ijrrr-kl, •l<wl hipr vcnlpr nipl trr

iiikp). lilt uilKalnipn \un <lpn IHianinia u|> lung aanKi<li<>uiipn tonpn, wpnl

iluor iIpii iliiilillia l«ri>|il ; wnnt Ai'tr inunipr van iIpii l>haniinii vuur Ie lirovn

liml iryf kwixli' ({pvolgpii

I. Attnn.liii taainiiii %arr >arujjati. SIIK: „hf hini*«irbrc<inM>«rapUnilp«l willi

n'»|i«Tl til thn Miunil thrrcof.

'i ruil' |>i Inaniini •< i .'t SIIK: olti ' ' .»IkI

willi ri"i|>p<-t til lil' f. (Ik /"Il ikpo

«rif in «prwiiriinK ^iTakpn iii > i i

's\, Onlin|>iitikil|ii iijjliayiiiiii >i\t iIip Uymrn nrp 'iKw-ki-l

'I. Sitntkiittiiji |ii nik.1niiiyaiii.tiiii<«it <ania<lhi«>« l>liai'iK<> liuti. SHK: tbr inv>U-

tttlion of onr wliu •Iniiiia nfliT ;i<-i-iiniry in Hip xiunil ia brokpn.

.V rurrliima jiiiinin ililtlinniiK'iidMi .i|>itj)iili. SKK: ikv (-oiiinmn full into lipr<-T

Iv iM'iInplintt iIpi' vprlaliii^ in .SIIK «tili i t>n "i x-liijiit ilptr Ie ign . i^

«prliiatiKm «i"h in, wonlrn Jjpkoonl, gpboeid iloor hun ri){pn Innpn: ««'fpren

woi'iIpii dpatflljka gpboriil pn hekounl. Al» p\pnwpl iIp |ppk<-n t

iwanroni w.iiilrn iIpjp nirt liekiMinifl, al» dr .jiriiii>rn<- man' t.>l

«alt, dan kunnpii dr „andpn-n" die ({pboeid wordpn, «Ip» bt> >l<- ,>,,>,<••, n

ign, diP niPl lou iintren, en waarom («uden diP gplmrid en bekoortt wunirn.
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waar zelfs leeken zich ergeren? Vei'taalt men evenwel: „1. Zij raken zelf

in verwarring; 2. anderen raken in verwarring", dan is de bedoeling van de

rest: „3. den leekon is het tot oigernis; 4. de meditatie van weer anderen

wordt verstoord (want dat galmen leidt de aandacht van den tekst af); 5. door-

dat zij er meer op letten, hoe zij zingen, dan wat zij zingen en daardoor in

de war raken, knoeien zij en reciteeren den dhamma vei-keerd, en daardoor ont-

staat ketterij bij den „gemeenen man", die den dhamma nog niet goed kent".

Heeft men bezwaar, dat de uitdrukking „in de war raken" in de beide

gevallen niet precies hetzelfde beteekent, terwijl in het tweede geval het

element schaamte in de veiwarring niet te jias komt, dan beroep ik mij op het

basterdwoord confuus, dat letterlijk verward beteekent en veel gebruikt wordt,

als iemand beschaamd gemaakt wordt, zich geneert (men boude mij dit tweede

basterdwoord ten goede), terwijl confusie in den regel een werkelijke verwar-

ring beteekent, waarbij voor niemand eenige reden tot schaamte bestaat.

Blz. 75. üe vertaling van Cullavagga X, 10 in SBE XX, p. 340 II', luidt als

volgt

:

„Now at that time Bhikkhunis wore long girdles, and out of theni tbcj'

arranged fringes. [The people murmured, were indignant, etc.]')

„A Bbikkhiml is not, Ó Bhikkhus, to wear a long girdle. [VVhosoevei' does

so, shall be guiltj' of a dukkata. | I allow.... a girdle that will go once

round the body, and fringes are not to be arianged in it. [Whosocver etc]

De tekst heeft: bhikkhuniyo dighani kayahandhanani dharenti, leh' eva

pasukc namenti.

„pasuka", leest men in de noot op -pag. 340, „is probably equal to the

Skr. 'par<;.vaka" . Er .schijnt dus geen andere plaats te zijn, die dit afdoende

bewijst.

Ik geloof echter niet, dat iemand het betwijfelen zal; Skr. parc.va> Pali

passa (dat bij Childers voorkomt)-); Ski\ plirfvaka > P. 'passaka (dat niet

bij Ch. voorkomt en daarom door mij met * geteekend is). Piisuka als syn.

van 'passaka is mogelijk, als men aanneemt dat de a behouden bleef en daar-

door den dubbelen consonant (ss uit rpv) tot een enkelen gereduceerd heeft.

Bovendien geeft Ch. het woord phasuka: „a rib"; ongetw. is hier ph uit pi

ontstaan (zie Victor Henry, Précis de gramm. palie, (Paris 1904), p. 23: „non

aspirée > aspirée, frequent surtout dans les labiales initiales"). Ook een Pitli

'passuka is theoretisch denkbaar, beantw. aan Skt. parfuka (van porj'!', rib).

En nu meen ik, dat de tekst geen aanleiding geeft, pilsuke anders op te

vatten dan a\s ribben in den letterlijken zin des woords ^). iVa?)ie(t= «((ma)/a<i',

is het causatief van namati en is dus het transitieve buigen. Er staat

derhalve letterlijk: „de nonnen dragen lange gordels (kayabandhamt, den

goi'del, die het onderkleed om het middel vast moet houden. I-Tsing gebruikt

het woord ook); met deze [gordels] buigen zij haar ribben, d. w. z. snoeren

') Die deelen van den tekst, die tusschen
[ ] geplaatst zijn, doen hier niet

ter zake.

^) pargva: de streek der ribben; plur. : de ribben.

') pareva is gew. neutr.
;

par(;uka, phasuka zijn fem., pargvaka (rib) is

masc. Ook het pasuke v. d. tekst is masc. (ace. plur.).
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*'\i
/.ii'h h'-l riii<lilrl III. l'ilalrkPiKl |«»«t linT il« »rn>ril<-nin|{. «lal iln- ({•rdrl

tlllllir •'i-nilllllll "lil lirl llrlliUIIII (ffWiilliIrli limir Munlrn
,
inrl r.-tl ({•>'<t«'l. utl

Vlij «lillilM- nlnl llP'<Ll4IMlr, lil'

xirli lilt ili'ii iiiinl ilrr üiitk '

ilitt iiii'ii liij«. Pf'ii «iiijfi'i 11.. - '--,-

ni' nii't iM-niKr ki'pmn «niiliwi ((pwoiiilrn worill.

)

ld! KiiKi'l'u'l"' »«"rl.: „oul i>f llinni llu'y •rnnijsml frinni^** laai ajn diiiii»-

lljkhriil li; WPiiu-lirii uvrr, ilnt mnnrtt ^-. „Ui arrnriKr", waug ik \e liflwijfrlrn.

\\t' iiiulriiiii. iWii, trrliiulil ilimr „nut iif tlictii" wi>nll lalrr «prtaalil •{••ur „ia

\\"
. Ihit luliiiki- ilixir il<' »iTli»lri« inrt „rriiij;r«" i*i'rri;rj{r«rii i-, «tmiit «ul-

flfn» <l<' iKNil <i|i |i. .'{(4) tillrrn i>|> |iliiut l.l lil <'ii II II I 11^' Il .1 lil • ..^(ii|M of

llliiii-hiit". Ilcii' |>liiiit tMiiit iTii K<»°<l<'l. «ixirkoniffiil <>|" ri-ii »«•.•!. I «,iii ilr

((oiliii Sinma (rf. |iltial XXIIIl rn mot lK>«taanil<> ml fmnji^. maar uit elf

miiiprrn van juwofli-n "»rr iJp lirwlt»" ilrr «rlirelr lirup uiljjp'iwnd m «»n

»<irril iliior c«Mi »l"t liiji'niiKrIuniilpii. Iv «rrtalin|{ „fttUukr frin((M ' lirni>t

ii|i „tlip rilt-likr aiTiiii)»pfiipiit", innclpr lirwg«|ilaat» ilat «Ir llimlipr. rrn «ipraa'l

nU van Siriiii.» j
'

' " Mwii. \l« inrii im t

Koriiol iliMi aiit.1' i ilal iI<'»p '"Mlrkl «

miAKhati, ilaii lijL: .... liynluk, dat dr iiuii .

i;p|tpvpii loiiilrn lii'lilirn om haar kohIpU ali nbh«ii of nb-aihtigr (ranjea l«

arrniinopirn.

Maar vr m i>ok rrn rinnniKntiiar : „ftiltuke nantrtilll) ijihii1-lnt.->iir> ni/.i .ihttiM-

IMtlInkrntt kilf/nl'imlhnnriui fiilMukr unnniitalthni/it UitfUmtiti' i IIihIiIIii^Ikhui).

«•ttcrlyk: „ig Ihiikpii hiittr rililn-n, tl. w. ». : jsrlijk ilr jonijr »riiii»iii, di-' n«ü

in do WPirld lf\rii, tniidcii t\) iiirt itii lirliuaiiulKind int •ti'\i|;'' "t-'f liaar

Miiddpl irililiPiil, iiirt liet d»p| om ilit tp liingpn' . (pii wpI ii.cii lniiiicn tr

liuigpn). NViiniiepr mpn iii lluddli.'< rumm. iiunimfi do<ir uiTniii/rrrru \crtiuilt

rn nmii'iMd (lii nninanii/fAdi/cii door •i-rnni/riiipn/, diin kan mik rrn «rrtalinj;

niPt viildopii, pvpiiiiiin ulx nirn liii<ldli.'> HiH>rdpii „knii-itHimUinnrua f<ii»Hke

Uiiiilhiiitii" »»ii kuiiiii-n vprtiilpii door „«ij bindrn rritii|r> mot prn (Tonlel".

|tp nndiiidplgkhpid i|pr K.njjpl»<'l'p \imI'

vprordrninK mn dp K'"''''*'* "" '•' ^•'

'

ÜPfliii'lit liplilx'ii aan dp kunstpn dpr iimju.

M-hoonliPld K"l<'> * bpkrnd ; aU ni<-ii Irt np lirt lirhadm «an ^l^lnli'l pn van

iindorp vrnuwpiilM'pIdpn, wnnntaltiK door hrl *mallp middel en dp i'nnatuiirlyk

lii-ppdp liPii|H>n, dan koinl iiirn tol dp coiirlunip, dal men IipI in((PMi<«nlp

lirhnani in dp workrlgklipid Rpki-nd moot linlibrn, rn dat nipn IipI fraai vond

In diPii tg<l iiiIIpii di' truiinpii <l.iii >«>k «pI haur lirit Kptlaan lipbbpn, uni

lil» ppnr .<iimiii//ii/iiiii>1 |'>'|<rrr>'ii ir kniinrii vtorilpn

Wat d«' Ho,irlPn di-r (:orilpl« liptroll, i% dit de «prtalinK in SUK XX.

„Nuw itt tliut tiiiii' llli umiilgcd fringei in i-loth «( bamliaflbrr, or in

loatlipr, or in wIiiIp rotton rlotli, or in idailmt cutton rioth, or in fiin(;pd

mtlon > liilli, or in wliitp or in plailivl <>r in fnngod atla clolh, i>r in |>laiU

or fringpii mailp of thn<iiil".

IK» tpki.t lippfl ; iWiiyiiii j«i>(riio
,

' : «y biiigpn liaar ribbt-n

lllpl PPIl li»|>,
I
lilt WPpf'pl) »illl l'l' .i|dp|

i-iimiiiii/oiffifiiii
i>.

n. : i. b h r. m t ., ,
. -i>\ 'an |p»|pr

lUiunfMlleHit
f>.

N. : f. h. h. r niPt «pn lap van («lU katoen.
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dussaveniya p. n. : z. b h. r. met vlechtwerk van katoen (misschien zeer

smalle reepen in elkaar gi'vlochten).

dussavaUiya p. n. (SBE XX: fi'inged cutton cinth.)

Nu is vatti soms =: franje. BR g(M^ft althans s. v. varli o. a. : 5) die am
Ende eines Gewebes hervorragenden Zettelfaden (= da^a). Maar ik geet

hier de voorkeur aan de beteekenis sub 3) genoemd: Docht: bovendien zegt

BR sub 5): daj-a was auch Docht bedeutet. Childcrs: vatti = wiek. VaUi

is iets, dat in elkaar gedraaid is; iedereen kent de pitten voor priuiitievc

olielampjes, die als een koord losjes ineengedraaid zijn uit enkele dikke,

pluizige, katoenen dradon; het komt mij voor, dat wij hier dus te doen

hebben met koorden.

dussavalliya p. n. zal dus beteekenen : z. b. h. i'. met een katoenen koord

(vervaardigd uit draden of' reepen stof, die in elkaar gedraaid zijn, misschien

ook uit ongesponnen vezels),

colapallena p. n. : z. b. Ii. r. met een la|) van cola-stof.

colaveniya p. n. z. b. h. r. met vlechtwerk van cola-stof.

colavattiya p. n. : z. b. h. r. met een koord van cola (ongesponnen vezels ?).

sullaveniya p. n. : •/.. b. h. r. met vlechtwerk van di'aden.

suttavattiya p. n. : /.. h. h. r. met koorden van [in elkaar gedraaide] draden.

Waarom zouden de vrouwen niet uit allerlei dikke of dunne draden vlecht-

werk en koorden gemaakt kunnen hebben? Bestaat ons modern brei-, haak-

en macraméwerk ook niet geheel uit draden.' Men kan daar stellig stevige

gordels van maken, als men de draden maar stijf in elkaar werkt.

Ik meen, dat men de vertaling van het laatste art. : suttavattiya pasuke

namenti door „they ari'. fringes in fring'(\s made of thread" gerust als een

onbegrijpelijkheid ter zijde mag stellen.

Een nader bewijs tut een tekst, dat de viouwen zich somtijds insnoerden,

is mij nii't bekend ; maar wie zou gedacht hebben, dat de vrouwen toen ook

al valsch haar droegen? Kn in geraffineerde toiletkunstjes ontbrak het den

vrouwen uit die dagen niet aan bedrevenheid.

5. BIz. 76. De handeling der schuldige nonnen wordt aldus beschreven: „harlta-

kapannikam pakinanti. Een verbum pakinati of pakhmti komt bij Childers

niet voor; hij geeft alleen: pakinnako = miscellaneous, Ski-, prakïnjaka.

Dit behoort dus bij,]/ fear, kirali. Een Pali-verbum pnAiVrtii geeft Childers

evenmin op. Harltaka is: myrobolaan. BR: „Frucht und Gallapfel zum Gelb-

förben gebraucht. Frucht das beste Purgativ". De tekst schijnt dus te spre-

ken van „haritaka (myrobolaan) en blaadjes". SBE XX, p. 343 vertaalt:

,,to carry on the business of ilorist and seedsman". AVij hebben te doen met

een «Ta? i^eyónivov, want in het JPTS 1906— 1907, p. 161, geeft Dr. S. Konow
in zijn Lexicogr. Notes, bestemd voor het nieuwe Pali-Woordenb., aan het

woord Unrltakapannika, zonder verdere opmerking, de beteekenis: business

of ilorist and seedsman; hij verwijst naarde plaats in kwestie. Er schijnt

dus geen meerder licht op dit woord gevallen te zijn, dan men in het comm.

van Buddhaghosa ontvangt, door de vertalers der SBE meegedeeld. Buddha-

ghosa zegt: harUaka-paijnikanj pakinantlti: harUakan c'eva pnnnih ca paki-

nanti. Door deze scheiding der samenstellende deelen komt men nog niet

verder, maar den tweeden zin legt hij aldus uit:
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l)ukinnnkili>nuiitit fiaiUlretiHlt ; h<>t((ecii ik nirl >in(Jrr« «rrlalrii kan ilaa door:

ti) xr-ltrll rrii uinkrl o|i *an allrrlri '|.

SIIK viM'Kt liirntuii (<>r ; iniiiiiarr fKiiiniktt-uitlUiiko iii lli«r J.IUka I, 411 -

II, IH». hüui lliiil<lhiit(lii»u III iijii lanUUn iin hi-t «imril ji>iMiiiil<i nirl nwmt,
il «lem vriwijting niet duiilrlijk Ifc* ;«iiim/.<i-ii;<<1««iiko w«« ren Kru«»nlrn»«r-

kno|ier Mugrlgk i» «ir irn ilriikfniit en lirrfl ili|i|i|lia|rh. /iniiiAfl/wmiiii |t»-

iirlircvrn, ilmi •tuut er: ,,iij uttrn rrii wiiikrl iii ^^ru^nlrl> i>y Muir dan lal

men iiiiniu'liirii nmotm loirn : tuinlitkn llaril-i K"'"it fer*!)' tn. • gr»»*-

hiiriliikii: |Mitlifi'li iKonnw) llij <\rtr •"• • • i--
- '' i.i.

imniukOt: niir Iwiitliiiinlr tiriiiiiM-|il)iiii/'

i<n SiiiTuta, Iwci' iiirijicil, ;><ir/iiAil i'<i|ii

1* rv grpii ilriikfoiit, ilnn knn ik llii>l>lli. > nunni. nirl ljrKrij|>rn licl «rrl>uiii,

lint tirt Ix-drijf van den i«tntiikii-ui>ftt-ikii in hrl ifltaka uitdrukt, ia: nAJiin<lf)

:

vnrkuo|Mtn (Skr. vi-krt). Daur «"i-htiT licl Skr. nrm romp piti-kmullt krnt,

t'hildnr" K''*'» vrliuni ixikktn/llt u( jmiktmllt nitttrnonirii hrpfl, m»afi ik lirt

nii<l, «indrr mm in het ;KtA.iniinfi van di'n |pk<l rrn «jrnoniPiii van riA^iixinfi

Ik <ipn, /iMMJiil ik rr d<' viMirknir aan Ki***!, di- iiililiukkintr nirl Ir vrrlal'-n.

/.l<* Krrn, Neiniir (ir«. In II, Kt r. v., waar «ini irl» kan vinden over dr

aiinwcndin^ van iii]rr<dNi|.ian. Ttirmitlllha (^Jil UIM, «aar >|>nik<> u van

lid vrrval van di- warr lorr: dr timnnikrn d<>rn allrrlri iingr<M>rlm>fdp din-

gen; o. a. «anirlrii iij kniidpii itplyk arlM-n.

Mm. Rh. I>. Irrkrnt liirrbij aan. „tlir |irarliiir of mrdirine and aurgrrjr

Tor gain i* ili«nll>>\vi-d fur Idiikkliun". Nn't onmnKrlyk tirbbrn «ij er du* hrl

\rrlMid vuil Immlrl iii kiiiidrn, ({rnr»'»iiiii|i|rlrn, dnmrrijrn. t"llplnilddrlrn

(nog iitrrda tr kiMiji lig n-ii dniKiatl rni. in Ir urn.

Wul dr iiitdiiikkiiiK ii(tiMii(>ii<ii<i dAArWiim lirlrrO, dit vtonll in >ltK X\
vrrtanld : ,,l<i rnrrv llir ruior raw (Tlir r(|irriuiun rvidrntly mran* lirre „to

lir II luirlirr" l" Waamiii lirt rvidrnt ia, l>rgrij|> ik nirl; ilaaroni laat ik ndi

dit (invrrtaald l<r uitdrukking v»i.rdt nirl vuliloriidr opgi-lirldrrd d.«r de

vrrwyiing nuiir di- |iliiiil«4<n, wunr lirt vaiiunl nitnKi/iiil'iiM viairkonil. Kx

W'liunt •|irnki< ti- iijii tmi ron villrii Ciirdraiil Kr kan Hmt naluurlyk vrrltaod

limlaan inrl lirl Imrlnrialirdrur. /.ir liU. V>.

Ill< KiS. Ito Irgriidr van ÜhaddA KarrJnl wan Ir onbnluflrn-l "tn li«Ar in hi>i>f<l>

ntuk IV o|i In nriiirn , liirr ig allrrn vrriiirld, dal |. .

nU oi-nr van dr vinr diM-i|>r>lrn dr» lliiddlia «, di<' d<

knnnia liuddeii (Irdnr llinldlia lirrfl virr van «uU ,-....

Iirlang ih, diil hg haai dr ni>H*<lrr van Itilhiila normt, dal ig dii« dr n hl»

grnooir van drii IUMlhi*<illa ){rv«prpt i> (Kik in drn Mahavaiiiaa hrrt ly

llliiiddii Kaï-ranlt (ll,'.il); lii drn liuddhavatpu IimI tg l<hadilak.i<-< A ( \.\ VI, l.'il.

In dn .Vidnnakalhn liwt «g «Irrhl* Ilahiil!vni<«l4 '»»k ii| »«• r-iir Sakiva. •!»

iliM-hIrr van Sii|i|iahiidillia ividgrna |lu<l I

van haar lirkrnd );r\vrr<t tr ign, frif» I

Irvpn o|i anrdr nirU andri», dan dat ig .. . - .-.>. —
drr van Kflhula wrid rn «irh di>or Mah. Ilot in dr ordr lirt opnrmrn. lig

l /.<M> lllli fhiAiiKid aan Skr. ftmktrxili lM>anlw . ia hrl miaarhivn : | t«n vrr-

kou|>| uilülallpn.
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ijc Nuoi'dclijKcn hwX zij Yiirudhar-fl oii ondin' ilicn naam is zij liet Ix.-st bckciul.

Dat zij non geweest is, is waarschijnlijk; in liet Jataka (n"». '281 en 292)

heet zij Bimbiiilcvi. In beide vei'halcn ontvangt zij geneesmiddelen door tus-

schenkonist van Sïlriputta en haai- zoon Rilhiila. Daar zij afwisselend Ralui-

laniatri en Zuster liiinbadevl genoemd wordt, is er geen twijfel en liebbeu

wij hier misschien wel haar waren naam, Himbü.

Zie Mai'y Summer, Les Ileligieuses bouddhistes, p. 11, waai' vermeld wordt,

dat Mah. Got. door Gopa, de vooi'malige vrouw van den Biiddha, vergezeld

was, toen zij voor zich en de 500 Sïlkiya-vrouwen den Meester om opneming
in do orde smeekte. De prinses zou, toen zij zich indertijd zou droevig ver-

laten zag, deze woorden (door Koucaux vertaald) geuit hebben:

„O toi qui faisais ma joio, 6 mon ('poux, Ie premier des hommes, au visage

pareil ii la lune sans tache !

„Chants inélodieux des voix les plus douces, suite de femmes parées de

robes flottantes, jour voile par des treillis d'or, privée de- celui qui a toutcs

les qiialités, je ne ferai plus attention a vous !"

Gsoma Körösi zegt: „the principal female persons of the i'eligious order

established by Shakiya, weie GaulamI (his aunt), Yashodhara, Gopa, and

Utpalavarnnil (sic) (his wives)." (As. Res. XX, p. 308. — ibid. p. 290.) Yacodhara

en Gopa schijnen twee namen voor dezelfde persoon te zijn. Zie Kern, Buddli.

1, 37. — Schiefner, 313, waar in den naam der derde vrouw slechts een

epitheton der eerste gezien wordt. De vergissing zou aan een drukfout te

wijten zijn. — Haid y (Manual p. 353) deelt de legende van haar Nirvana mede.

7. BIz. 108. Het Divyilvadilna bevat o. m. de legende van Rudriïyana, den koning

van Roruka (ed. Cowell and Neil, n». XXXVll, p. .544-^586). Een der

episoden uit dit avadïïna veihaalt de bekeering der koningin Candrapra-

bha en hare wijding tot bhiksunï door de non ^'aila, van welken naam de

Pali-vorm Selii is. Wellicht is deze Cailit de Selïi Alavikü der Therlga-

tha; er zijn enkele gegevens, om tot deze identiteit te besluiten. De stad

Roruka was in verval geraakt ten tijde, dat Pataliputra ia zijn opkomst

was. Tusschen Ritjagrha en Roruka was, naar het Divy. ons verhaalt, een

levendig handelsverkeer. Rudrayaiia vernam van een gezelschap kooplieden

uit Rüjagrha, hoe machtig en hoe rijk Bimbisara, de koning van Magadha
was; hij zond nu aan Bimbisara kostbare ge-schenken, knoopte op die manier

vriendschap aan en trad met Bimbisara in briefwisseling. Na wisseling van

eenige brieven, die steeds kostelijke geschenken begeleidden, zond Bimbisilra

aan Rudriïyana een portret van den Buddha, waarvan het gevolg was, dat

Rudriïyana een grotilpanna werd en begeerte kreeg een bhiksu te Roruka

te zien. Op zijn verzoek werd de monnik Kiïtyayana met vijfhonderd andere

monniken naar Roruka gezonden, waar hij dagelijks voor Rudriïyana den

Dharma predikte. Hij sprak ei- in zijn harem over, en loofde de zoetheid

van den Dharma, die hem was als de zoetste honing. Zijn vrouwen prezen

hcrii gelukkig, dat het hem vergund was, den Dharma te hooren. „Indien

gijlieden er zoo over denkt, waarom gaat gij dan ook niet luisteren ?" vroeg

Rudriïyana. „Sire, wij zouden niet durven; maar als de Eerw. Mahakiïtyiï-

yana hier kwam om den Dharma te prediken, dan zouden wij dien ook kunnen

hooren". De koning bracht dien wensch over, doch Mahiïkiltyiïyana kon er
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gM>ii i!r\it\K •iiin (;i*M'ii, .t.iii(;i'iirii ili- Hrrr aan iiiuiiiiArii in i. -lm lnj, m
rrii liiirriii ilni l>liariiiii te Kaan |)r<-<liken. „Wir iii' ' ^ Jrn

llhariiiu |irr<iikoii T' vnwK ''•* kuriiiig. „i'>iio bhik>util. urert

nu wror una lliiiilii'ulrii. iiirt tiet Ti>r(urk liriii rfiir it.,it te «JUu n-ailrii.

liiiiiliitflni King ilrii lliiilillia rniid|>lr);rn rn ilete «umi dr non t'aiU il<< |ir-

iwtnktr |M-rii<HMi, UMI lil' liiimn^nnivtrii
'

vuil Hul'llkll III dl' lidcili- Ij-rr In Xililll

lllldrayunil tcrUK, lliPlddr lirin dr te

v(iriiondrrd bhik>iitirii i-n vrrx<M hl hrin, haar twr« rn reu liaK ynjana

tegpmoot ie wilirn gitan mot rpn «irrvniidige krijg«niaclil ini(MmMf/rn<i

balaknyrtia}, den «rrg rn do ittad tr «rniervn rn in de ilad «o<>r «u|do<-nilp

liuiavmling en Mwding viwr de «gfliundrid «nHiwen tr zorgen liudrajraiia

dred aldu» rn leidde ^'nilH nn't (inuil en prurlit ign iwiilenlie binnen Itag

lutii daK K'i'K V**'" I*" ^<" '''''> bureni de» k>>niiig< rn |>redikt>- daar den

llhoriiiu.

Uiidrflyanti wa* liedrc\en in liet luit"!»'!, k»ningin ('anilra|iraldill in bel

dnniien. Ilrt gr<u-liird<lr eeii«, dal ('itiiilni|irabba «mir baar gemaal dan>U-,

terwgl deie baar dan> met lyn >|iel begeleidile. lioUelin|{, midden onilrr

den dana, lag de knniiiK >!> buur lirhanm de leekenen, die haar nuderemlen
diMMi viMii'vpel'lrii ; hg Ih'hi hiniwde ti • . rr«en

dugen Htertrii iiuM'nl. |l<< (uil miis «bier

in itukkeii. Vriwlinkt xnieg ('unili >, ^ ^ ^ „ ...il

„(iy hebt nii-t «rrkrerd grdaiixt, \ 01*1111, maar under hei klanten heb ik

do teekrni-n genen, die uw diHxl viMini|M!lleii en o«er teten dogen lull gy
vunhier giuin".

(;anilni|ii-ubhn «lel uun tyn voelen neer : MSir«, ftli «lal loo ii — ik heb Jegen*

11 nign plicht gedaan, (uu uwi- Mujealeil het veruorloun, luu ik de «eretd

willen vei'iukrn".

„l'iiudru|inililin, ik tiM'l mg vrr|ilii-|il, bel u toe tenlaan; indien gg <>nmid-

ilollDk na uwe |ii-uvi-ujyu nllo tonden uildrigt en liet urballva vrrwerfl, dan
i» lulka voor u hel eind \an ulle «murl , muur 100 er bg uw du<Ml nog lela

van hnrtvtuchl overblgTt, dii' 11 uun hrt lio»laiin bindt. fi>>lal gg in de wereld

der deva'a hi-rbcn-eii «vorilt. dun moet vi), uN dr\a, mg fulk« k<>men Inricb-

ten" „Zoo ig liet, Sn.' " '
... .... ...

Iinur den tvrniu-li dn
ken, gttf huur dr iic.i . , . .

alleen ren •tirhtelgke to<>a|iniuk .' nKiiNi.f..) rn «rrmuaii.l.' h.t.u . nu met haar

gedurhieii bg haar iiudri-endrn iIihmI ir vrrwglrn Can.lru|>raldi.'l detsl naar
dit wuoril en atierf op ib-ii levrnden dag.

ilet avudana vun Itudrarunu i» in ren rwki *mn rvhefi op den ii»r«ibap-

iloor op Ju\>i uilgel>eelil Iv I
'

' •
.... . ,

Min l'<itognill«< ho .ipii.iin.'ii

It, I. L, in o|Hlinfht der Nr.l. 1 ; : , , , .,

vervaardigd. Hel werk, wuurin deie foto'» opgenomen tullen worden, i> nog
niet vrrMlieneii.

IV lieide afbeeldingen ontbreken in l.eeman'i werk: „Buro-Boudour dan»
rile dr Java, U'iden, IH74.

A. Koiirlirr been 111 bet llullrlin de TKcitl* fhuifatw d'btr^me Orirnl,
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T. IX (1909), een artikel geschreven getiteld „Le Stiipa de Ëoro-Budur" en

geeft op blz. 26, 27 afbeeldingen van eenige reliëfs. Bij n". 9 schrijft hij;

„Mahakïltyayana semble faire, au milieu de l'assistance édifiée, iin geste de

refus: ce qu'il refiise, c'est sans doiite de [irécher dans le gynécée du roi;

c'est 1'aiïaire des religieuses".

Bij n" 10 (l'l. I): „Aussi le |KUineaii suivant nuus montre-t-il la nonne

Caila préchant du haut d'nn tabouret au roi et ii quatre de ses femmes,

accroupis ii terre. Derrière elle, une suivante semble recommander ii trois

gardes armés d'interdire l'entrée du harem pendant la duri'e du sermon. On
reniarquera que — sans doute pai' modestie — la nonne et, d'une fa^on géné-

rale, les femmes sont assises avec les jambes ramenées sous elles et non

point croisécs de la méme fa(,on que les religieux et les hommes".
Bij n". 11 (PI. II): „La scène est sensiblement la méme, sauf sur deux

points. Tuut d'abord une deuxième nonne, accroupie derrière Caila, représente

sans doute le qnoniin nécessaire pnur une ordination. En second lieu, il n'y

a plus dans l'assistance que des femmes, et la place tout h 1'heure occupée

par le roi l'est a présent par une troisième bhiksunï agenouillée. Le texte

nous invite immédiatement a reconnaitre dans cette novice la reine Candra-

prabhil qui, sachant sa mort prochaine, a obtenu de Rudrïïyana l'autorisation

d'entrer en religion".

Het voorwerp, dat de achter Candraprabhil zittende vrouw in de handen

jioudt, schijnt een bedelnap te zijn; het ronde voorwerp, dat de op één na

achterste vrouw vast houdt, komt mij voor, het deksel van dien bedelnap

te zijn.

(De reliëfs zijn in de eerste gaanderij, aan den hoofdmuur, onderste reeks).

Ed. Huber heeft in Tomé VI van het Bulletin de l'Ecole frangaise d'Extr.

Oriënt eene studie geplaatst: „Les Sources du Divyavadana" en heeft daarin

de legende van Rudrïïyana verkort meegedeeld (p. 12—17). Op blz. 335 e. v.

van datzelfde deel van het Bulletin spreekt hij in zijn artikel: „La Destruc-

tion de Roruka" over de ligging dier stad en komt tot de slotsom, dat Roruka

vereenzelvigd moet worden met Ho-lao-lo-kia, waarover Hiuen Th sang
spreekt, als hij op zijn terugreis van Indië naar China Ku-sa-tan-na (Khotan)

aandoet.

Huber vermeldt de legende, door Hiuen Th sang meegedeeld en ver-

haalt haar, zooals die bij Stanislas Ju Hen in de „Mémoires" staat, doch

voegt er bij, dat Julien niet overal goed vertaald heeft; Watters' werk

had hij niet kunnen vergelijken ; daar dit echter de jongste vertaling van

het reisverhaal van Hiuen Thsang bevat, neem ik hier de legende over, zoo-

als zij bij Watters staat (II, p.298): „To the east of the capital (Khoten),

above 300 li, was a great marshy waste the field of a great battle

between armies of China and Kustana Going east from the Battle-field

above 30 li you come to P'i-mo city, which had a sandal-wood image of the

Buddha more than twenty feet high. This image had supernatural powers,

emitting light and effecting cures. Local tradition reported that it was made

in the Buddha's life-tiine by Udayana, King of Kosambi, and that after

Buddha's decease it went through the air to O-lao-lo-kia" (Rallaka? vraagt

Watters; hij denkt dus niet aan Roruka) „in the north of the Kustana

country. The people of that city were not Buddhists, and dit uot reverence
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tlio image. An artmt wonhi|i|M<d tlir iiiiatfc, aiiij the kinit tubirclrd tbr lainl

t<> tlin iKlliiliillljr of ^M•^u^^ co\rrri\ writli «uild itiiil iiiikI. \ ' '
''

!•.

a* Ihr urhiit |iri-ilirti-<i, llir cily wa< utrrwlirliiirtl l<y .1 ii.|

Itflil MiuJ, W tl II II liuri<<>l It i-iiin|i|pt<-l)'. Itir iiiiit^r r-- 1, . ^mj

Italluka liii'l renmiiie<l n wr»at«. Twu ilay» aflar tbc arhitt had K"*"* >*ƒ
thrrn Tril a «hnwpr »r pmioui •iib«lanc<>« 111 thr ttrrrti «f the ctty . IIm-m*

wrri) hiiririi hy Ihn •uhM><|u«iit aaiid umi muil . in aflrr linir* «hrti «aniHis

I iilcr» trieil tu etciivatii fur Iho pri*)*!!!!!* «iilMlnnipa, «lulrnl •lorm* ar»M>,

mul iIpiiiu' iiilatt iiiuili- it iiii|Mi<iiih|p ('> ki<<-|i thr |Kith"

n|i|i iVd.li-rlt Wat tl' r» HOK iii<"l<'. il.il'lit „Kallaka ' irn N «.111 Khotan Uir,

en ilul lifl Int «Uil iln Kta'l iHik in latrrr Mrrkvii tiTiiiplil wunll. (/ip iijnr M|i|ra«r>.

Iluhnr vrrgplykt ilo hiiiinilnrhrxjrn ilrirr Irgmüi- mrt iIip in hri Kudrl-

wiiiu-Av.; hitl «rrlioal, ilut in dit Inatiti' tan ilrn onilrrK.in)( drr atad irr-

iliiiiii wiirilt, vrrtount inderdaad i>|> uIIp |>iintrn trrlTpndp nxnrpmkomtl.

llilliiT wijat tiiik (i|t dr lienThr^iting drr rpiarmite. die Mahllkni\atanu <<ili;pna

lii-l A«.i<l.iiiit hy tyn tmini''!- imur IihIk'
>•.

,,,^.,

ku.iiii, <li.i^'<-ii ii.inipn, ilii' nuK iH-at.iaii, tij m.

|->ll ,ll|i|iTi' vniltK la, of ullr hllondi-lli. II,

iinnn«iiiolyk lyii iiipt hi*t u<>k ii|i dr gruKraüM-hr liKRinK >*» It>"<ik3 Mahil-

kntyilyuim rn ('aihi rriMirii bridr «an liajuyflia naar Kmukj , daai l<>r nioratrn

/IJ remt naar het nitrmtr N. W. van Voor-lndir reiirn . «rrtolKrna otrr l'i^

hnwaï', uver drn Kliiiiliar-|>aa. d>wr hrt dal «aii drn Kabul.oTrr dr «lad KBbol
i-ii \iknilaitr wrrr niMinliM' r ' , 111 m Turkratan Ir komen. Iirtrn

Wi-K 1 ft iHik lliiii'il II M-l o|> dr liri'n- »la it|i ilr ImiK-
iria. dut /g 'Iwura ovrr il' u !i-: . .. . u Kiirxikoriiiii ^etn-kkm loiidrn ign,

la uiidrnklmar rn de trrmrldinK, dat kllly.l)una dixir l^mhuku kwam, \ie-

wgit iifdoendr, dut hg dr grwonr ruulr «olgdr, want dit Und ligt trn N.*l.

\itn KaUiel, rn trn /. *>. vun drn llindii Kiiah. l/.ie ook Waltrr» I, p. 1M|

lliiinn ThaaiiK kwam rr rvrnri'na diMiri. iHiurgrlaten of ^'aill met harr «gf-

lioiulerd Krirlliniirii tul deir rnormr rria 111 <laat waa, rn dm wr^ te «urt

ur^rlrgil loii lirhlirii, londrr dut hrt trrhuitl dh- rria <Mik muur ti.inrorrt

|(,'ailn iM'^iif airh dnuga nu hrt brtri tuil drn llrrr, na haai -K-hlrndbetlrl-

gung i>|> weg, alaof het een gewone wuudriing fi-Ails. i< hol \prhjul «an dr

driikkr hriefwiueling drr beidr koiiingrn mrt het oog <>|> dm ul'tAnd hoogat

'iiwuui-«-hgiilgk , de wrigrnng »un Kstyijranu om in drn hurrm drn Iiharma
!•' kumrii prrdiken, iomUI duartour heel uit ItAfairrhu eenr bhik<uiil k'ehaald

moeit Wordm, i» ui r\m mi.t.tunrmrlgk, 111 • • .,.„_

ilir rikiiur gr»i-hmkm umi.I.mi rii Irlkrii 1.

nllrrii uuiinrmrigk, i.Hi ii| mi mrt al Ir \ii .„ . 1. n

l>at Kfltyflyniia mi drr a|Mialelrn «un I iirkralaii );rnpral ia, ia niogrigk rn

dn viTWiieating van Itoruku kun gearhirdkiindig iijn, want de atad lag uan
drn i-nnd drr Tarim-wi>e«tgn, hrlgren \rrkluarl, dal ig ondrr het tand br-

dolxrii niuktr Mliuwhlrii «gn hier vrnu-hilirndr Irgenden door elkaar ireloo|M<n
:

hrt ia nithnna «rkri , dul rr ni>g ren aiidrr Uonika lirataan l>' <«a

gea|H<ld, dl' hoofdaUd \un Sovini I /|r lUiya llutidv I ,a,

|i. '.W, rn ook hrt knur^r van Vixir-lndir in dat ikwk 1 I)>: -ei

ongeveer daar grlrgen hrhiirn. waar nu Kbarrogoa aan dr gnif van Karh
ligt. Uh l>. verwgat \oor dit lluruka naar Jltaka iH (Vol. III) en naar
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Diglianiküyii XIX, 36 (Vol. II, p. 2;S5). Dat op deze beide plaatsen Roruka
in Ttirhestan bedoeld zou zijn, is onmogelijk. In verband hiermede wijs ik

er op, dat het Divyavadana Iliru en Bhiru, twee ministers te Roruka, uitlaat

wijken en nieuwe steden stichten. Bhiru stichtte Bhirukaccha, dat wel
hetzelfde zal zijn als Bharukacclia, bij de Grieken Bapt/ya^a, thans Bharoch,

aan de tegenovergestelde zijde van het schiereiland Kathlawar: Huber en
Foucher identihceeren Bhiru- met Bharukaccha. Voordat Hiru en Bhiru

evenwel Roruka verlieten, vulden zij een schip met juweelen, die uit den

hemel geiegend waren, vóói'dat de zandregen begon. Deze bizonderheid is

alleen begrijpelijk, als zij het Indische Roruka verlieten; een blik op de

kaart doet terstond zien, dat men gemakkelijk van Indisch Itoruka naar

Bharukaccha kon zeilen; zoo zij niet hun schip Roruka in ïurkestan hadden
moeten verlaten, hadden zij alleen in noordelijke richting af kunnen zakken

en zouden steeds dieper Ceutraal-Azië ingevaren zijn. (Zie het kaartje bij

Watters en den loop der velschillende rivieren.) AI is de afstand Raja-

grha—Indisch Roruka evenzeer groot genoeg, om aan de reis van Caila te

twijfelen, het vriendschappelijk verkeer tusschen de beide vorsten en hun
rijken (Magadha en Sovïra) is in geografisch opzicht alleszins mogelijk en

zoo er voortdurend handelskaravanen heen en weer trokken, konden zij zeer

goed door hunne boden ge.schenken en brieven overzenden. Vgl. hiermede ook,

wat de kooplieden uit Magadha tot Rudrayana zeiden: „os<t deva pürvadere

Rajayrihaiii nagarain talra nija Bimbisaro " Deze aanwijzing van

Rajagrha als „in oostelijke richting liggend" past bij Indisch Roruka. Te

Roruka in Turkestan zouden zij hoogst waarschijnlijk wel gezegd hebben,

„dat Rajagrha aan de overzijde van den Himavant lag". Voorts bestaat er

een legende van den monnik Kütyayana en zijn discijiel Cfm-lo-na, zoon van

koning Son-pi-lo (Suvira). Zie Agvaghosa, Sïitralainkara (cd. Huber), p. 342 ss.

en Feer's artikel „Afvaghosa" (JA juill.-aoüt 1908) p. 150: „la inéme his-

toire est racontée par Ie Karmai,ataka n° 89 (version tibét.);

Cha-lo-na est Carana, lils du roi Udïiyana de Sauvira (Sou-pi-lo); Pa-chou-t'i

est Pradyota, Ie roi d'Ujjayinl. Le Karmagataka rappelle d'abord les guerres

meurtrières constamment engagées entre Udayana le Sauvira et Pradyota "

M. i. is er geen twijfel, of door de overeenkomst van namen zijn verschillende

legenden in het Rudrayana-Avadana tot een eenheid samengegroeid en heeft

men alles gelocaliseerd in het verwoeste Roruka in Turkestan. Dat er een

Katyilyana in Indisch Roruka vertoefd heeft, blijkt uit het verhaal bij Acva-

ghosa, terwijl Hiuen Thsang den naam van den arhat in de legende niet

noemt. Ook de naam van Udayana, den koning van Sauvira (hoofdst.

Rauruka) uit het Karniacataka, herinnert aan dien van Rudrayana, den

koning van Roruka in Turkestan. Vergelijk nog de legende bij H. Tbs.,

dat het miraculeuze beeld een geschenk van koning Udayana van Kaufamb!
was. Nog zij hier vermeld, dat bij Schiefner (S. 235) een opsomming van

Indische koninkrijken voorkomt, die in Simhahanu's en Cuddhodana's tijd

bestonden: Magadha, Kogala, Avanti, Vatsa, Anga, VaranasI, Mathura, Mithila,

Ilastinapura, Roruka, Taksafila, Parantaka, Varga, Campaka, Paiicala, „und
die übrigen". Het is niet aannemelijk, dat hier het Roruka aan de over-

zijde van den llimïilaya bedoeld is. (Schiefner vermoedde in Boruka een

Prakrit-vorm.)
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Wat Vo*'»-!^» beln-ri, wiji ik wfc nf, ,\e Ir^rfoH- <r«n lUllhitUvaba door

lllll>«r »|i |>. IH-'il V. h l," ilrrl V h llillirtll. •..!<•

vüi'lmall, Uoe iIk «tuil A(ii«i gmticht wrni . Ium ' .|k,

dat pliiata K'''^<'l'i '*' J"* /»i»uic nuliM uito<-ri i. . .. - in

NlaikKile, ilir-ii vunt om tn durn breiiKPn : h<M> <lip »i>r«l ui* en

werd (uit wniak voor tijii iii<M)rd), hon hg dr •tml Icidmlp i i. ' lijk

lirt urk>Ki|M>ii duur fcn dniclijkoh mrnxflienolTrr; hoe ilr llutliU,.i .U:. i, >/,ik»ti,

ex-i<ont iviii Aliirl iirkrerilg , hoo lipt kind, dut o|i drn <la|r ilir lirKivring

vrroliiiidi'ii liad iiiiK'lrii wonlfii, midrr ili'ii iniaiii tan I' miK
vuil A^iivl wiTil, liiM* <, >'^'ii'l*->"> d>- iliM-litpr tan ilrn ' <l<>

lirwlirriiii'linKi' «nn (. '*ilA, ini't Arte uit Idiruku iiit.ir K . :. in

Pftn ÊViUjaiiiviirti lliittli.l|u«iikn kir^t; Ikm- ilit liuwriijk d<H>r <lrii IIuMlii \rT-

ydelil Wordt, /ly rrn una)('>nil, :ij rrii vmmp iipAaika w<>r<l(, rn li»- • v iinl-

vutl ri<i II. '« diHj<l ten *\i>\.W kiinin)( l'dnyana huwt A^atl i* rrn l>ijt»rm «an

A|uv1; unK<<twrgr<>ld i> rr tprliaild tiiMrhrii hrt Av vnn Itudr <>n d« Irit^ndr

drr Thrrlgnthn. llrt vrrlinal ia dixir lluhrr ontltvnd itun hrl \ iniiya-|>ilakad>T

Sarvn«ti«ailin'ii i<ii bchnort dn* uuk tul de otcrJpvpnnKrn tan dm San'>krit-kan>in

llb. IH7. Alhmht Wrlipr hrrfl in hrt tijTdr diH«l iijiht ..In ii"

I Ik-rliii IHII'J)8 fl'ilT. nird<'dr<-linKrn gi-duan ovrr «•n snii Kul ' ;;••-

Hi-liri'vrn i-iiinnicntaiir u|i den Suttiini|iata. Ily d>wU d>* |p)(fii<|p iic>|wn> drn

iHiiii|ir<inK ilrr Snkiyii'i rn Knjiyu'* in ilrn <>or»|ir"nkolijkpn l'jli-ickal niedr

rn viirgt i*r rrn «crtuliiiK hg, dir ik hior otprnpcm:

„Vuil den driii rr^tti-n Kalfiu aiiK<*h'iriKPii (Koniitm) hatt« K>kni|t Matiü-

Miiiimutii ciiirii Sdiii Nuiiicn* llojn ; f- • ^ ' ' ' "lm
Kiilviliiii: ilraitpii Slim VuiMkiily.lna lm

Vitriiiiiikiidhniiiir): driwii Siliii r|H> , lm
l'|iiii'ikrit : draitpii Suhn Mat(hfldr«a. IV» Miighadrva Nurhkumnipnx-lialt wan-n
HWnm Kilmtrn. hiiriintrr wnrrn ini Virlauf drri Okknkn-Stiimiii'- IVr .Inttr

'ikkAkit hntl<< fUiif Kruupn: llalthn, ('ittA, Jnntu, J.llml, Vi .-dr

il<-i'M>llM>n TilK) Kiiition ali /.nfi-n. IHe riltp<lr liriiiahliii li.ii i^;

I ikkniiiiikhii, Kiii^ik I-
II. ..1-1. V 1. .1 11.

^ ,j^

\tlillldn, Vijltil, \ 'Ir.

«tiu'li Kil' Ihi fiihi I iin

iliid niarhtP air aii winpr mtfn «irmalilin Aurh aie )(pbar ihni Pinrn >ohn.

Am fllnflon TaKi< (pjgle miin drm Konuf»- drn nmurborrnrn Knalx^n ({r-

«•hmiii-kl. Ivr Koiiik orfn-ut ({ah «rinrr <l. • Wahlgala' Narhilcm
Ijl' <ii'h mi( ihifn Vrrwumltrii l>rrallii'ii I. . ^r fur ihrrn Sdin diP

llrriKrhull IVr K ' . .
..i i "

. ,|^

wunxrhool mi-inri .i».

hi'inipn, dril Kmn^- ,-:'«*:

„i'iii KriKüpr Ki'miK d»rl nriiirm Wurt nirhl unlrvu wprdcn u. dgl. i>a nrf
iliT KiknJK «oin» .Vihnp lUMinmpn: „Kindrr! ich habr, alt irh den jUB|rit«n

tuil Kurh, drn Kiialipn Jantii, rah, M*inrr Multrr uh<*rt<ilt Pinr WabIftabr
ttf'gi'iNMi : Sip niiii«<-ht ilii* Upirh ihn-m Suhn ilbrrlni«;pn lu whpn Ihi ro<vt

ilrnii narli niPinom T<>dp tiinii-kkrli ' i n > .-....-,• |»amit

\rr<lip*ii pr aip, ilmpn iiiht «rmpr li . <«n. ihr»

S-liwp*trrn nut lich nvhmrnd, m I i ||r<>rr«

10
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die Stadt. Vielc Leute schlossen sich ihnen an, indem sie sich übevlegten

:

„nach des Vaters Tode werden die Prinzen zurückl(ehrend die Herrschaft

antreten: lasst uns gehen, iins ihnen anzuschliessen." Am ersten Tage war
das Hen' ein yojanam gross, am zweiten zwei, am diitten drei. Die Pi-inzen

hielten Uatli: „Dieser Heeresl^örper ist gross. Wenn wir irgend einen Nach-

barliönig überfallend sein Reich nelimen wollen, wiid ei' uns nicht zurück-

schlagen (köanen). Was soU uns aber ein Reich erlangt durch Beeintriich-

tigung anderer? der Jambudipa ist gross: lasst uns im Walde eine Stadt

erbauen." So zogen sie denn nach dem Himavant zu, daselbst einen Platz

zur Errichtung eiuer Stadt suohend. An Himavant wohnte ein Büsser von

gewaltiger Busskraft, Namens Kapila, am Ufer eines Sees, das von einem

Walde grosscr Saka-baume umriugt war. Zu diesem Wohnort kamen sie. Sie

erblickend, frug er wer sie seien, und nachdem er ihre ganze Geschichte

gehort, fühlte er Mitleid mit ihnen Er sprach nun zu den

Prinzen: „wenn ihr die Stadt nach mir nennen woUt, so gebe ich euch diesen

Platz." Sie versprachen es ihm Die Prinzen bauten darauf selbst

die Stadt, gaben ihr, weil sie auf dem von Kapila bewohnten Platze gebaut

war, den Namen Kapilavatthu Die (uiitgegobenen) Riithe

sprachen mit den Prinzen (von deren Heirat). Die Prinzen waren der An-

sicht: „wir sehen nicht unser würdige Fürstentochter, noch für unsere

Schwestern deren würdige Fürstensöhne. Geschlechtserniedrigung aber gehen

wir nicht ein." Aus Furcht somit vor Erniedrigung ihres Geschlechtes setzten

sie die illteste Schwester als ihrc Mutter ein, und wohnten den übrigen

Schwestern bei. Als ihr Vater von diesem ihrem Vorgehen hörte sprach er

(erfreut) den Spruch : „Fahig (Sakya) fürwahr sind meine Prinzen". Dies ist

die Eutstehung der Sakya (des Cakya-Geschlechtes). Von da ab sind bis zu

Suddhodana alle Sakya genaunt worden."

Auch Folgendes erzahlte Bhagavant: „Ambattharajan, der Okkaka, frug

einst seine beisitzenden Riithe: „wie mogen wohl jetzt die Pi'inzen sich

befi.iden!" Sie antworteten: „es ist, o Herr, an der Seite des Himavant am
Ufer eines Sees ein Wald von grossen Sïlka-Baumen, dort beflnden sich jetzt

die Prinzen: aus Furcht vor Erniedrigung des Geschlechtes wohnen sie ihren

oignen Schwestern bei." Da sprach Ambatthariijan, der Okkaka, den Spruch

:

„Fiihig führwahr sind die Prinzen!" Seitdem sind sie als die Ambattha-

sakya (fahigen Ambattha) bekannt, und dies ist der Ursprung (?) der Sakya."

[Deze zelfde legende is, uit het Tibetaansch vertaald, meegedeeld door

Csoma Körösi in Journ. of the As. Soc. of Bengal (1833), II. ]). .38511'.

De Tib. legende laat de prinsen uitwijken uit Potala (havenstad aan den

Indus). Csoma vertaalt den uitroep des vaders aldus: (the king, being much
surprised on hearing this, exclaimed several times:) „Shiïkya ! Shiïkya! Is it

possible I Is it possible! (or O daring ! O daring!) and this is the origiu of

the Shakya name"].

„Da traf sich's, dass ihre alteste Schwester am Aussatz erkrankte: ihre

Glieder glichen den Blumen des kovidara-Baumes. Die Prinzen übeilegten

sich: „Wenn wir mit dieser zusammen an einem Orte Lager, Aufenthalt,

Essen u. s. w. theilen, so wird diese böse Krankheit auch auf uns üb(U'gehen".

Sie hoben sie daher auf den Wagen, als ob sie zu einem Spiel im Freien

zogen, und als sie in den Wald gekommen, gruben sie eine gros.se Höhlung,
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thaUn !«, mit NahninK umi 8|iriM) vrrMhen, hiiwin, d«cliUn die Gniba ubrn

xu, iiwlrm din Knln <larniif liaiiflrn, umi i;in»;pn diUnn -' " ' ' mt
iiiirh riii Koiii),' nniiipii» ilniiin \<>rii AiiH^nti lirfiillrii ti«

Kruunii iiiicl Vrrwiiiiiltrii «irli vi.r iltm «-tii-ulrri, icn Kui •m
altimlnn Sitiiin liit* llrirli uImtIipm, mul iii ili'ri \Val<l !•((. Kr Itaiilp kirh da
«ine Hillli* «1)11 I4111I1, iiiihrli» airli vi>n \VurK<ln und Kriiclit<>n und ward da-

durcli in KurMin wirdpr (imuml umi ton klarvr Karbr. lm Walde hm und
hnr «tn-ifi'iid wli it riiu'n IioIiIpii Itnuiii rr irhluK darm tinn
WolinuiiK nuf |)ii f,r ' ' ' ' ' " • \,,f

Konitct'x'liti'i' Itpliiim, umi clm 1
' i<>.

Al" «in dm Tik<'>° rrblirktr, «(j <nt

hOrto die Slimiiip und ^^ltnt <lahiii. „Wit i<t hirr ' iprach er. „ich bm
ein Weil», llerr!" „So knniin lirrau»". „Neiii, irh kuiiime nirhl". „Wanim ?"

„Ich bin i'in Kunitcnkiiul". Si, ob^lficli in emrr llnlilr vrrgraben, wahrtp na
doch ihren Stoli. Ihi frux nr me imi-li Alleni, u^te il>r dunn : „aurh irli bm
«in Krtml", naiinte ilir win Jiewlilprlit umi «iirarh: „k<'Miiii n; ' ' • i'e-

worden wie dn- lliitler du- nuf dfr .Mil<-li «-hwitiiiiit i<l 1. ••

„Ich liin kniiik uiii Aiii>inl<, lirir'" „lili bm iiit MUiiidr •luK «r)

KIK aie heriiua, fulirle mr imili M'iner Widinunit, Rab ihr llpilkmuier, machte
«ie in Kurteni ^raund, umi wobnle ihr dann iiei Sie f{r>jar ihm.. .. twri

und dreiMig Sdiiie Kine» 'Yanrn knni ein llewohner der Slndt de» K<>nig«

Rllniu nach jenrni Ortn und . . . rrkannlr ihn : „<• Imlirr llrrr, komni
d<M-|i, und verwiilti' dein Itrn-h" <irnu(r, Kreunil ' llier >" wihl' ....

I |*<'r Slim (li<i KiiniK") nuu'lite «uli uut i'ini-ni m> !ere auf

diirtliiii, UMI «iMiirn Vuter tiiiurkiiiriilneii, un<l brotnriK' > nuf alle

Weite mit «einen Kilten. lier Yiiter willi^te nirht ein. Ihi dachie dei K<iiii|i»-

*ohn: „ »n will ich ihin titer eine Sladt bam-ti". ''ti lien» er denn den

kntii'/laum hrraUKm-hnirn" (den Imhuii nl., Hanin' - «teedn huiuliM

„iMiien Teich xralirii und eine Stadt Uiuen. B'>b I lieiden Namen
KojitiiiiKUni umi \ ' '

' hni". ,: .uniiiiij; de» k^U-
idiuiiH'i uikI ilriii I t w.ir, >in<l <">; liniii

Aio ilurnuf ilie I lit hülti'ii, «iT-irh lu ihni-n

die Muiter: „Kindrri die in Ka|ulavntthu wiilinpuden Sakjra *md eure

niutterlichi'il tllieime! Surhet ihn- TiM-hter >u erliallen" Sn mirhim ite «leh

<li<nii riiio^ Ti>i;i->, aU die juiiKen Kurnlinnen rum .'«1 > •«

^iM);eii itul, iMMii.irlitigten aich de* Kluuufer*. riefen it'- ••n

vor, niiliini'ti die K"nijf«t"fhlrt ' ' ' „e,

nU «ie e» liiii'leii il.irlili'U r-

Wttndten", und wiireii '<lill. I>i' in

dieiier W'eiM< gegen«eiti|; lleinifuhrung und lliH-lin-it ubenden S4Üiiya und
Kojiyn pllanite mch da.» (Sewhlerhl bi« auf <llinhi-i-t r»rf

AU nun damnU der llhit|t)i«an( d.tu-lbit ut-

Nlnnd <\vi«rhen den Sflkiya iin'l K<>|i>;i em ir«

'l'itKeii, aU ilire l.eute . . einnn<lrr d«« \\.i.>.i ie

üirh nul ihrer llrrkiinfl; „Kuer K<>iiit;*liau< bal -i

l^owohiil, wio lliimle, Scliweine, Sobaknlr u d|;l 1. ^ m»
hat in eineiii hulilru lltiunie grwohnt, wie die Kledermaute' . \oor het ver-

dere verloo|i der geM-biedeai» iie boven, bli. 107.
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Pauly-Wissowa's Real-Encyclop. der Class. Altertumswiss. ijS.v. Ambastai:

i) Volk im innern Indiens, südlioh vom Flusse Nanagunas (Ta()tl) bis zum
Gebirge üettigo und zu den Quellen des Chaberos (Kavcri) reichend ; I'toleni.

VII, I, 06 In den indischen Schriftwerken crscheinen Ambastha als

nicht-arische Aboriginerstamme, ungewiss, oh zu den Kola oder zu den

Dravida gehörig, in verschiedenen Strichen Dekhans, namentlich in Verbin-

dnng mit den Mêkala des Hochlandes Aniaiakantaka; die Amb. werden wir

daher in das Plateau von Bérar (Skr. Vidharba) nördlich von der Godavari

setzen mussen; das grosse Epos Mahabh. V, 93, v. 3339 (T. schildert siealsein

rohes, mit Keulen kiimpfendes Volk; nach Manus Gesetzbuch (X, 47) besassen

sie die Kunde der Ileilkritutei'. — Surg. Gen. Edw. Balfour, Cyclop;cdia of

India and of Eastern and Southern Asia (3"1 Ed. 1885): Ambashtha or Am-
bhashta, a Ilindu of the medical profession. They are numerous in Behar

and are said to bc Sudras in caste. P. 313: Behar was a part of the ancient

Kingdoni of Magadha; (it) was the cradle of Buddhism. The name (Behar)

is supposed to be from Vihara, a Buddhist monastery.

Zie voor de Kola's, of Köl, die als volk nog altijd onder dienzelfden naam
bestaan, o. a. Baincs, Ethnography (Grundr.) p. 3, 4.



W()()RI)i:mjjst

,
i, M zijn Kmtr »'H.i|i.|i. « wordt al« Sdl m- iiit|;r>|>|-<ikrii

,
I, il iijn liin^i' Viirnlrn.

» lyii ultgit InriK. iii iMli-wourilcn lyii n) rvenwrl kort, n.iiiii'-< '•> -
Vfil^il wiirtltMi iliMir rrii Kr*»*!» van nn-rr lian i^n conwinmit.

klinkt lil» lil' N III „\iiiiKPn".

iMi j worilrn iiii({rvprr nU tij rn d:j iiilKr^iirokcn.

i* rrn «'''"Uilli'i'rili' ri ,- mm wunlt nl» nj iiit|{pii|iri>k«<ii.

'/. >>, (, 'II' «KiKiMiuniiiilp rpn-liralpn, oihIpi-m |i>'mIpii ik Ii «nn dr driitalrn

(f, i/. II, f), iliMiiditt liiPii dr |iunt %itn dr toiift nirt ti'^rn dr laiidi-n,

miinr trurn lu-t ^rilii'im'llr tirrngl

« i» nitud iH-lirr|>.

I' on f wurdpii al» ij uilt(P'>|>i°'ikpii; in li>'t l'flli k'iiiipii drir •ilMlttiitrii iiipI tmir.

Ml, di< „nitiKulillii" iSkr. (iiimjinIoi | nioakl drii «cMirarir-iiindpn vuraal t4il vrtiK»-

nimal -drii voi-iial, umi klinkt dii* nl* Kraiiu-h <tii.

WiHinlpii iil« ItuiMha, ilrnt, vimtija, dir in hrt I'HIi dpnirlMm t"rm hptihpn

.lU in lipt Siiii«kri(, iijn nirt in de wuordrnigvt ii|if(rn<>inpii.

Ai.lijiuikfl.sl anllia • Kni;i Atmka. A.;.-ka

(link Kfl<;li

Amliapflll A'

Si-hii.fni.r, 2r.2, A:

Aml>aHlia Aini'a>.ilia

aiiagfliiil aiiilKamin

nntovflMi anti'Viisin,

ftin. aiiti'V.T.siiil.

itpaiiffiia nvailAiia

nmhn rn ar.iliaip . . arhant

anihatta ailiallva

uriya flrya

SMiiva

avijjn aviilyfl

IUrflpn.sI VAiilijiusi

Hhailila Hhailrfl

HiiaililakacoAiifl.

blukkiin. .

Miikklitinl.

h-xIliL-atfa

1.. •

.1.s;iva, flürava
,

l'

KliailiiUcatvn-

iiA of

knty.lynna

l'hikMi

l'.-!l,.viftva

U :

lil,
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Cakkavattl Cakravartin

cetiya caitya

Chabbaggiya .... Sadvarglya

en Sadvargika

Dasabala Daqabala

dasaslla daQaqlla

dhamma dharma

Dhammapala .... Dharmapala

Dhatarattha .... Dhrtarastra

ditthi drsti

dukkata duskrta

garu (dhamma) . . guru

Gijjhaküta Grdhraküta

Gotam a Gautama

Gotami GautamI

Gutta Gupta

Inda Indra

jhana dhyana

kamma karman

kammatthana . . . *kannasthana
(Kern, Manual, geeft alleen den
Pali-vorm, p. 55).

Kapilavatthu .... Kapilavastii

kappa kalpa

kasaya kasaya

KasI Kaql en Kagi

Kassapa Kaqyapa

khandha skandha

khattiya ksatriya

Kliema Ksema
Kiki Krkin

kisa krqa

Kosala Kocjala

Kosambï Kau(;ambï

Kusinara Kuqinagara

Madda Madra

magga marga

Mahapajapatï . . maha + praja-

vatl

Mahinda Mahendra

Mettika Maitrika

Mitta Mitra

Moggallana . . . Maudgalyayana

Mutta Mukta.

ilana jiiana

nibbana nirvana

Nigantha Nirgrantha

nigrodha nyagrodha

nissaggiya .... *naissargika

(Kern, Manual, p. 85)

nissaya niqraya

Okkaka Iksvaku

ovada avavada

pabbajja pravrajya

paccekabuddha . pratyekabuddha

pacittiya 'prayaqcittika

(Kern, Manual, p. 85)

Padumavatï . . . PadmavatI

Padurauttara . . padma + uttara

pakkha paksa

pancaslla pancaqlla

paribbajaka . . . parivrajaka

parinibbana . . . parinirvana

Pasenadi Prasenajit

patimokkha . . . pratimoksa

patisambhida . . pratisamvid

pavarana pravarana

pavattini *pravartinl (?)

Punna Pürna

punna punya
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ILljat^alia ItHjatfrlm

saj^ala C\a} . . . SOKala

S.lkfta miHHchicn =
AyiMlIiyn iur lUi. l).: Hiuldhitit

India, \>. 'M)-

-^Ikiya <,'akya

Sak ka' (.'.Ikya

Sikka' (.^akra (Imlra)

>akya (,'akya

sjiinui^a <,'raiiiai;a

Hainui;! i;rutnai;I

HakailÜK'liMl . . . sjikpl.lK'liiiin.

aiiiaiji'ia, °rl . . <;r;imai,hTa, 'i

i

sii|1^'Iki. sainnha, >.iM/!i i

siiiiKliA<lis<'sa . . sariKli.lvai;- .1

.iiliklulra .... saiji.sk.lra

Niijikliata .... .sai|i.skrta

Sflriputtu (,'flripulra

Hilvaka t,-rflvaka

Snvaltlil (,'rjlvitótl

Soln (."aila

St'iiiya ') (,'ri'yya. (,'r»Miika

Siililliattlia. . . . Siildli.lrtlia

Sllialuinii Sii|ilialiaiiii

sihn siijiiin

.Hikkhnmllnll . . . i;ik^in.lnfl

HotApanna .... srutuilpanna '>

Subljll {^iibUa

SuililIxMlana . . . (,'iiil(lli<>«lana

Siikkn (.'iikla

«iisilua (,'n)ai;ilna

HUlta snira

I

U^JokaHJn.-i f.jn^ krüiha

tnvutiin.s;i tniyn.sfrinKjat

thora

.

thert ....
Thullaiiaixla. . nulfl

lliQpa

ticivam irMi\.ii,i

tini rutanflni . . triratna

TiH.^JI Tisya

Titlhiya 'nrthya,Tlrtliika

tUMitu tu:>ita

inl

iia, mi»-

luki<' .s.iii : van wn
1'i.lknt ƒ( II, (!. V. II.

h. II. n». I'.iii K/MMHi/Ad bi>nntw.

iLkii i<;x(i'ii.i>i//((i.

rppalavupvA . . iit|>;ila + van;a

iiyyflna uilvilna

Vajji Varji

vaMMa var>m

VfLsitthl ... ' ' thl

Vrjiivana . ..uia

V.-sillI V,i:...-iil

VfSH.ivaija . . . . V;ii4r;iv,iiM

ii.l .

•.aii.l (KiM!

ViiUimkklia

Virnjliaka .

yakklia
. -.

yakkliiiil {frm, v.

11. vitri(;i>> , . . yakfiul

I) nl. S«niya niiiibiMim.

) |)r Jiiiiti* vorm iit «rtifmlfMiiiHii, niiiar m HuiliihmtiM'h Saniknl IukII I)«>I

wiioril iM>k i-rvtitilfMitHii.



VERBETERINGEN EN TOEVOEGING.

ISIz. 8,

10,

11,

14,

-18,

32,

43,

51

,

61,

09,

72,

70,

82,

84,

90,

102,

124,

107,

180,

197,

198,

201,

224

224,

235,

237,

239,

7 V. o. : 87, ,

4 v.o. : von einer Frau

: I'art. V . . .

: eiui enkele inleiilei

: christelijke . .

: zegt „ ...
: lang uit . . .

: Hliik-khunlviblian

: .(2) ....
: Monniken . .

: vciordend" . .

4 V. o

1

18

18

9

10—11

19

13 v.o

9

„ 18 : dhiiretum ....
„ 2 V.O.: 130

„ 7 V. o. : blükkuni

„12 : het zich valschelijk he

roemen ....
„ 11 : Sigalamatii ....

tei' vergelijking met de legende van Padu

n". 380 (Asankajataka).

regel 1

9 V. o.

12 V.o.

8 v.o.

15 V. o.

3 V.o.

8 v.o.

22

10

28

: Rajagaha. .

: is (cet.iya) .

: Sakiyas . .

: Sakya's . .

: Canda. . .

: Ananda . .

: nous . . ..

: practise . .

: talnvuniii'nn

: Kaboel . .

lees

:

87. —
von einem Weibe
Part V.

enkele inleidende zinnen

Christelijke

zegt: „

languit

Bhi- kkhuiiivibhanga

(2)

monniken

verordend

dhilretuni

130.

bhikkhuni

het valschelijk zich be-

roemen

Sigalamata

mavati zie men Jataka IIF,

Rajagaha

(celixja) is

Sakyas

Sakiya's.

Ca niiil

Anando
nous

practico

catnvangoia

Kribiil
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